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Område 8: Askjum
Områdebeskrivelse
Område 8 Askjum omfatter gårdene Askjum gbnr. 61/1 og Skuterud gbnr. 71/1. Gårdene
ligger vest for Grytelandsbekken. Bekken går i et dalsøkk mellom Skuterud i Ås og Gryteland
i Ski og renner ut i Østensjøvannet. Fra tunet på nordre Skuterud i stiger jordbrukslandskapet
mot vest, opp til et høydedrag med gravfelt id70025, id31555 og flere enkeltliggende graver.
Disse ligger i dag henholdsvis i et beitelandskap og i et hogstfelt. Gjennom dette landskapet
går det en morenerygg. Herfra er det god utsikt i alle retninger. Fra høydedraget heller
terrenget ned mot Østensjøvannet og E18 i nord, mens det mot sør og vest flater noe ut.
Jordbrukslandskapet strekker seg nesten helt til Holstadveien, der det er beitelandskap og
skog. Gården Askjum ligger på brinken i dyrket mark ut mot Østensjøvannet. Det er flere
bolighus på høydedraget langs med Nordre Skuterud vei som fører inn til gården Skuterud.
Her er det to enkeltliggende gravhauger, id70024 og id94955 som er en del av gravfelt
id31555. I skogholtet på sørsiden av veien ligger det en gravhaug, id 41568.
Traséen for veien er planlagt å gå i tunnel under store deler av område 8 Askjum.
Tunnelinnslaget er ved gravfelt id70025, der flere gravminner og røyser blir berørt av tiltaket.
Tunnelen har sitt utløp nord for Haugerud. Det ble ikke sjaktet på tunneltaket over Askjum.
Derimot ble store deler av dyrket mark på tunneltaket undersøkt ved bruk av geofysiske
metoder av NIKU høsten 2014. I kombinasjon med noen få testsjakter resulterte dette i
avgrensning av et stort område med spor etter utpløyde gravhauger, id191379, nord for
gravfelt id31555. Hulvei id191522 som ble påvist ved sjakting kunne ved hjelp av georadar
følges videre i områder det ikke var sjaktet.
De geofysiske undersøkelsene har vært et viktig bidrag i ny kunnskap om forhistorien i dette
landskapet. På bakgrunn av ny informasjon kan en tenke seg et stort gravfelt som strekker
seg fra gravfelt id94957 ved Holstadveien i vest til og med gravfelt id70025 i øst. I dette store
gravfeltet inngår også gravfelt id191379.
I dyrket mark er det to konsentrasjoner med kokegroper, en på Skuterud, id191516 og en på
Askjum, id191434. Den siste har i alt 13 kokegroper tett samlet, med ardspor lenger bort, alt i
en sjakt. Helt øverst på lokaliteten er det funnet en nedgravning med en flintflekke og kull fra
snittet nedgravning er datert til nøstvet i eldre steinalder. For øvrig ligger det spredte
kokegroper og nedgravninger på denne lokaliteten. I skråningen ned mot Skuterud er det
påvist spredte kokegroper og et kulturlag med ildsted og fem flintbiter, id191399. Det kan
hende at vi har hatt en steinalderbosetning her, men kull fra ildstedet gav datering til
folkevandringstid.
I samme skråning er det påvist en ovnslokalitet som er undersøkt og tolket som en mulig
esse, id191396.
Det ble utført en usystematisk åkervanding i området over id191379. Her ble det funnet flere
perler og brent bein som har tilknytning til det utpløyde gravfeltet, samt en flateretusjert
pilspiss fra yngre steinalder-bronsealder.
5

I bygdeboka for Ås er det nevnt at gården Ålerud fra før Svartedauden skal ha ligget i et
område mellom gården Hol og Askjum. Ålerud ble lagt øde og fordelt på gårdene Askjum og
Østensjø i 1431. Ålerud har satt minne etter seg i plassnavnene Oskarhaug og Vollen, som
nå begge er forsvunnet (Vik 1972: 375, 398). Navnet Volden kan sees på historiske kart
(mil_47 1799). Det er ikke utenkelig at vi har funnet spor etter Ålerud i våre registreringer på
lokalitet id70025 på Askjum. Spor etter husmannsplassen Vollen har vi sannsynligvis
gjenfunnet i en av sjaktene øst for gravfeltet på Askjum (id212127). Helge Skuterud på
Skuterud gård kunne huske at Vollen hadde ligget omtrent her.
Registreringen tyder på at hoveddelen av kulturminnene på Askjum og Skuterud stammer fra
jernalder. Spredte flintfunn fra sjakting og åkervandring kan tyde på at vi har aktivitet tilbake
til steinalder. Det er også spor etter aktivitet i området fra middelalder og fra 1700-1800-tallet.

Kart 1: Utsnitt av milekart fra 1799 (mil_47-nv-sv_1799) der husmannsplassen Vollen er avmerket
mellom Skuterud og Askjum sør for Østensjøvannet.
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Kart 2: Oversikt over område 8 Askjum med kulturminner. Automatisk fredete kulturminner vises uten
sikringssone på 5 meter.

7

Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 8: Askjum. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
b.2, s.60

61. Askjum. Udt. a`ssjømm. -- i Askæimi DN. II 53, 1300
a Askheimi DN. II 155, 1331 V 81, 1331. viðr Askeim DN. IV
195, 1336 a Askæmi DN. I 236, 1345 Askeimer (Nom.) DN. IV
453, 1392 Askeim (Akk.) RB. 134. a Askeime DN. III 427, 1408
Aschim NRJ. I 23. Askim 1578. 1593. 1600.1/1. Aschim 1723. -Efter Gaarden kaldes Østensjøvandet i DN. V 443(1433) Askeimsvatn; jfr. ogsaa Askeimssmork om Gaardens Skov i DN. II 85(1309).
Askeimr, sms. af Trænavnet askr og heimr.
b.2, s.61

71. Skuterud. Udt. skú`terú. -- a Skvtvrvðe DN. I 86, 1302
Skuturud RB. 135. 139. Skuderødt 1578. 1593. Skuderudt 1600.
1/1. Skuderødt 1616. Skuterud 1700. Skutterud 1723.
Skúturuð, af det gamle Mandsnavn Skúta, der nu alene kan paavises fra Island (allerede i 10de Aarh., den bekjendte Víga-Skúta i Reykdœla saga), men maa have været brugt ogsaa i Norge, da adskillige Gaardnavne forudsætte det.

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Følgende gjenstandsfunn er levert inn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgårder
innenfor område 8.
C-nr.

Utdrag fra KHMs
tilvekstkatalog

Funnsted

Gnr/b
nr

Datering/
illustrasjon

C37884
(Askelad
den id
29478)

Randskår av leirkar. Fint lysegrått
gods. Størrelse 1.3 x 2cm, T: 0.4cm.

Funnet på ASKJUM
(61/1), ÅS,
AKERSHUS, i
åkerkant på grensen
mot SKUTERUD, i
overflaten, sandjord.
Finner er Dagfinn
Skre, Akershus
Fylkeskommune,
kulturvernseksjonen.

61/1

Eldre jernalder

Tabell 1: Funn innlevert til Kulturhistorisk museum fra område 8 Askjum

8

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 8
Det var fra før kjent flere gravminner og gravfelt på høydedraget i områder med skog og
beite. Ikke alle gravminnene ble ikke kontrollregistrert i felt, men det ble observert at de fleste
har uendret tilstand, med unntak av noen få (se i beskrivelsen under). Alle gravfeltene og
gravminnene ligger på tunneltaket og vil ikke bli berørt, med unntak av gravfelt id70025. To
gravfelt (id 70025 og id 94957) og er betydelig utvidet med flere enkeltminner, og er derfor
beskrevet nærmere i rapporten under delen om funn av automatisk fredete kulturminner fra
område 8.
Id.nr.

K u l t u r m i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

31555

Gravfelt

Automatisk
fredet

20 gravhauger

Jernalder

71/1
Skuterud

Lagt inn ny
geometri

29478

Funnsted

Automatisk
fredet

Funn av
beinfragmenter
og et
keramikkskår

Jernalder

71/1
Skuterud

Ligger innenfor
gravfelt id31555

41568

Gravhaug

Automatisk
fredet

1 gravhaug

Jernalder

71/1
Skuterud

Kontrollregistrert,
hytte på toppen

69133

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 kokegrop,
løsfunn av
skjørbrent
stein og brent
bein

Jernalder

71/1
Skuterud

Kokegropen er
utgravd.
Lokaliteten er
ikke avgrenset

70024

Gravhaug

Automatisk
fredet

1 gravhaug

Jernalder

61/34

Kontrollregistrert,
Tilstand uendret.
Geometri justert.

70025

Gravfelt

Automatisk
fredet

Gravminner,
tufter,
dyrkingsspor,
rydningsrøyser,
røyser, geil

Jernalder

61/1
Askjum

Kontrollregistrert,
utvidet
lokaliteten pga.
mange nye funn.

94950

Gravminne

Fjernet (aut.
fredet)

Kulturlagsrest

Jernalder

71/1
Skuterud

Utgravd av KHM,
viste seg å være
kulturlag og ikke
gravminne.

94955

Gravhaug

Automatisk
fredet

1 gravhaug

Jernalder

61/34

Kontrollregistrert,
Tilstand uendret

94957

Gravfelt

Automatisk
fredet

2 gravminner,
hulvei,
dyrkingsspor,
rydningsrøyser

Jernalder/nyere
tid

61/1
Askjum

Kontrollregistrert,
utvidet
lokaliteten pga.
mange nye funn

Tabell 2: Kjente kulturminner innenfor område 8.

ID 31555 GRAVFELT FRA JERNALDER
Beskrivelse i Askeladden: På N-siden av veien mellom Skuterud nordre og veien Ås/Ski
ligger et gravfelt. Lengst i V: 1. Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Bevokst med
grantrær og løvbusker. I N-kant er det en tydelig muring. Fotkjede? Toppen er avflatet i Vkant, i Ø-kant er det et krater, dybde 1-1,2m. D 20m, h 1,5m. 1m Ø for 1: 2. Gravhaug,
bevokst med grantrær. Sjakt fra S og inn i toppen. Utrotet i toppen. Krater. Utgravd? D 2021m, h 1,5m. Kant i kant og Ø for 2: 3. Gravhaug. Noe utrotet i toppen. D 20m, h 1,5-1,6m.
2m Ø for 3: 4. Gravhaug. Svært krater i toppen, d 4-5m, dybde 2,5-3,5m. D 21m, h 1,75m.
3m NØ for 4: 5. Gravhaug. Liten grop i midten der det vokser et furutre. D 20m, h 1,70m.
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1,5m NØ for 5: 6. Gravhaug, uklart markert. Urørt. D 9m, h 0,5-1m. 6m NØ for 6: 7.
Gravhaug. Grevling- og revehi i toppen. D 20m, h 1,68-1,70m. 1m NØ for 7: 8. Gravhaug
som ligger kant i kant med jordet. Bred sjakt i Ø-lig retning fra dypt krater i midten, d 5-6m,
dybde 3-3,5m. D 15m, h 1,75m. 2m V for 8: 9. Gravhaug. Noe avlang i formen. Ligger kant i
kant med jordet. Rydningsstein er kjørt til i N-kant. D12m, h 1,3m. Kant i kant og NV for 4:
10. Gravhaug. Krater i midten, d 4-5m, dybde 1m. D 12m, h 1,5-1,65m. 5m V for 10: 11.
Gravhaug, 1m S for åker. Urørt. D 9m, h 1,25m. 1m SV for 11: 12. Gravhaug. Urørt. D 8m,
h 1m. Kant i kant og V for 12: 13. Gravhaug. Urørt. D 7m, h 1m. 4m V for 13: 14.
Gravhaug. Noe uklart markert. Urørt. D 8m, h 1m. Ca 2m S for 3: 15. Gravhaug. Uklart
markert, kant i kant med gårdsveien. Urørt. D 8m, h 0,5m. Kant i kant og Ø for 4:
16.Gravhaug. I S-kant går den i ett med bakken. Urørt. D 9m, h 0,75-1m. 1m S-SØ for 5:
17. Gravhaug. Urørt. D 9m, h 0,5-0,7m. 2m S for 17: 18. Gravhaug, uklart markert. N-Sgående dyretråkk. Urørt. D 10m, h 0,6-0,7m. Kant i kant og Ø for 18: 19. Gravhaug, uklart
markert. Urørt. D 8m, h 0,5m. 8m N-NØ for 19: 20. Gravhaug. Grop i midten, dybde 1m, d
2-3m. D 7m, h 1,2m. Karsten Skuterud, gårdens eier i 1953, fortalte at det ute på jordet, før
det ble brudt opp (i hans fars tid) har vært en haug av samme form som de øvrige på gården.
Haugen lå 50m Ø for haug 8. Da faren brøt jorden her ca 1900 fant han i haugen to leirkar
som han lenge tok vare på. De er imidlertid blitt borte. Det ene var helt, og etter Skuteruds
beskrivelse av orneringen, nærmest en bulevase. Begge var lysbrente.
I Askeladden er det beskrevet 20 gravhauger. I 2015 ble det lagt inn geometri i Askeladden
basert på LiDAR kart på 19 av disse gravhaugene. Flere gravhauger kan skimtes på LiDARkart, men disse er ikke lagt inn i Askeladden da det er knyttet usikkerhet til om disse faktisk
er gravhauger.
Gravhaugene ligger i dag i et hogstfelt overvokst av kratt og høyt gress som skjemmer
gravfeltet. Det er vanskelig å se at dette er et område med 20, kanskje flere gravhauger.
Gravfeltet har vært større enn det vi ser i dag. Geofysiske undersøkelser med påfølgende
testsjakting nord for gravfeltet viser rester etter fjernete gravminner. Det er ikke utenkelig at
de mulige gravhaugene 10 og 11 (se kart 3) er rester etter graven omtalt av Karsten
Skuterud i teksten over.
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Kart 3: Gravfelt id31555 med gravminnene inntegnet. Rett nord ligger nyregistrerte gravfelt id191379.

ID 29478 FUNNSTED FRA JERNALDER
Rett på sørsiden av gravfelt id31555 på Nordre Skuterud er det gjort funn av beinfragmenter
og keramikkskår fra eldre jernalder. Kulturminnet er ikke kontrollregistrert, men kan ut i fra
konteksten høre til gravfeltet. Vi har latt det stå som et funnsted slik som opprinnelig lagt inn i
Askeladden.
Utdrag fra Askeladden: Fra gårdsveien til Skuterud og inn i kanten av gravfeltet er det laget
en mindre grusgrop. Den er 5-6m dyp og 2,5m bred, (se skisse i Hurum arkivet). For å se om
det var gjort skade på fornminne ble sidekantene i gropa renset og de omrotede massene
gjennomsøkt. Det ble funnet 6 beinfragmenter og et keramikkskår av eldre jernalders type.
Skåret har dekor som er risset inn med pinne. Det ble ikke funnet levninger etter
konstruksjoner, men det ble funnet et lag med fin sand og støv av trekull. Et par
beinfragmenter fremkom under opprensning av N-profilen. Det ble også funnet endel
skjørbrent stein i laget. De gjennomsøkte masser er tilbakeført og lagt opp mot kantene i
gropa.
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ID 41568 GRAVHAUG FRA JERNALDER
Opprinnelig beskrivelse av haugen, hentet fra Askeladden: På S-siden av veien, mellom
Skuterud nordre og veien Ås/Ski ligger en klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Den
er bevokst med gran- og løvtrær. Et grustak ligger i SV-kant. Ellers synes haugen urørt. D
12m. h 1,6-1,75m.
Kontrollregistrering 2015: Stor gravhaug sør for nordre Skuterudvei. Geometrien var feil,
denne er rettet opp. Haugen er noe skadet i ytterkant i vest mot grusvei, og store steiner er
synlige i overflaten. Enkelte av steinene ser ut til å være ryddet dit, mens andre tilhører
gravhaugen. Det er mye søppel og skrot oppå og inntil haugen. Den er bevokst med større
grantrær og det er bygget en stor trehytte bygget på toppen. Haugen har beliggenhet på det
høyeste punktet i området med god utsikt i alle retninger, spesielt mot Østensjøvannet i nord.
Ny geometri. Mål: 18 m i diameter, 1,60 m høy.

Foto 1: Gravhaug id41568 med hytte på toppen. Grusvei skjærer inn haugens vestkant. Sett mot sør.

ID 69133 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA JERNALDER
Beskrivelse i Askeladden: I åkeren langs gårdsveien og parallelt med gravfeltet
"Askjumgravfeltet"(0214 0036), er det en del skjørbrent stein og brente bein i åkeren. I Vkant av åkeren er det gravet en dreneringsgrøft mellom skog og åker. Her er det også trekull
og skjørbrent stein. Området er ikke avgrenset.
Det ble funnet en kokegrop tett inn mot veien innenfor denne lokaliteten i forbindelse med
kabelgrøfting i 2005 (Reitan 2005). Denne ble gravd ut og dokumentert på stedet. Selve
lokaliteten er fremdeles automatisk fredet.
12
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ID 70024 GRAVHAUG FRA JERNALDER
Utdrag fra Askeladden: Klart markert rundhaug, jord- og steinblandet. Bevokst med gress og
lauvtrær. Et stort bjerketre vokser i toppens S-kant. Liten forsenkning i toppen. D 13m, h
1,5m.
Geometrien på gravhaugen er målt inn på nytt og justert vha. LiDAR-kart i 2015.

ID 94955 GRAVMINNE FRA JERNALDER
Gravhaugen ble registrert i 2005 (Reitan 2005). Den ligger 10 m nord for Nordre Skuterudvei,
vest for huset på Ruthland (eiendom 61/34). Gravhaugen har vært brukt som potetkjeller, og
ble gjenfylt da taket raste sammen. Haugen er 21 m nord-sør og 17 m øst-vest og inntil 1,8
m høy. Den har forflatet topp. Sannsynligvis har den vært en del av gravfelt id 70025.
Det ble i 2014 observert at gravhaugens tilstand er uendret. Geometrien er justert i 2015 ut i
fra LiDAR-kart.

Foto 2: Gravhaug 94955, sett mot nordøst.

ID 94957 GRAVFELT FRA JERNALDER/NYERE TID
Lokaliteten ble registrert i 2005 av Akershus fylkeskommune (Reitan 2005). Det ble da
registrert to gravminner, en gravhaug og en gravrøys. Det ble ved sjakting registrert
kokegroper og mulige stolpehull. Kokegropene funnet vest for og langs med gårdsvei til
Askjum gård, er undersøkt av Kulturhistorisk museum (Reitan et. al.). Det ble i forbindelse
med registrering i 2013 og 2015 funnet ytterligere flere kulturminner, deriblant en hulvei, flere
rydningsrøyser og dyrkingslag. Dyrkingslaget er datert folkevandringstid. Rydningsrøysene
13

kan være fra nyere tid. Lokaliteten er nærmere beskrevet under kapittelet «Nye registreringer
i forbindelse med E18-prosjektet». Begge gravminnene er målt inn på nytt i 2014 og
geometrien er korrigert ved hjelp av LiDAR.

Geofysiske undersøkelser
Høsten 2014 utførte NIKU geofysiske undersøkelser på Askjum og Skuterud og resultater og
tolkninger finnes i en egen rapport (Kristiansen et al. 2015).
Det ble utført testsjakting i enkelte områder med anomalier som viste mulige strukturer. Dette
har gitt resultater som har gitt grunnlag for videre tolkning av andre anomalier fra de
geofysiske undersøkelsene. Ved bruk av geofysikk sammen med testsjakting har vi
identifisert et helt utplanert gravfelt i dyrket mark nord for gravfelt id 31555, og hulveier.
Testsjaktingen viste også at anomalier som ble i utgangspunktet tolket som groper/mulige
kokegroper, ikke var synlige i sjakten.

Kart 4: Området der det ble utført geofysiske undersøkelser på Askjum og Skuterud.
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Kart 5: LiDAR kart med tolkninger av georadar på Askjum og Skuterud.

15

Nye registreringer i forbindelse med E18 prosjektet
Det ble påvist syv ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor
område 8 Askjum. Gravfelt id 70025 og id 94957 var kjent fra før, men er utvidet da det i
registreringsperioden ble påvist mange nye enkeltfunn. En av lokalitetene ble utgravd ved
utvidet registrering: id191396. Det ble påvist syv lokaliteter fra nyere tid som ikke er fredet.
Det ble funnet en glasstav fra yngre jernalder. Funnstedet (id215891) er ikke fredet.

Id.nr.

Kulturm i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

70025

Gravfelt

Automatisk
fredet

7 gravhauger, 3
gravrøyser, 18
røyser, 2
rydningsrøyser, 2
groper, 1 hulvei,
2 tufter, 2
dyrkingsspor, 1
geil

Jernalder

61/1
Askjum

Kontrollregistrert,
utvidet lokaliteten
pga. mange nye
funn

94957

Gravfelt

Automatisk
fredet

2 gravminner,
1hulvei,
dyrkingsspor, 8
rydningsrøyser

Jernalder/
nyere tid

61/1
Askjum

Kontrollregistrert,
utvidet lokaliteten
pga. mange nye
funn

173936

Gravminne

Automatisk
fredet

Gravhaug

Jernalder

61/1
Askjum

191379

Gravfelt

Automatisk
fredet

Fotgrøfter og
løsfunn

Jernalder

61/1
Askjum

191434

Bosetningaktivitetsom
råde

Automatisk
fredet

23 kokegroper,
ardspor, 2
nedgravning

Eldre
steinalder/jern
alder

61/1
Askjum

191399

Bosetningaktivitetsom
råde

Automatisk
fredet

3 kokegroper, 2
kulturlag (fem
stykker flint i ett
kulturlag), 1
ildsted

Jernalder

71/1
Skuterud

191516

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

Seks kokegroper

Jernalder

71/1
Skuterud

191522

Veifar

Automatisk
fredet

Hulvei

Førreformatori
sk

71/1
Skuterud

Hulvei påvist ved
sjakting, vises
ved geofysikk og
synes i gravfelt id
70025

191396

Ovnslokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

Esse

Middelalder

71/1
Skuterud

Utgravd ved
utvidet
registrering

215891

Funnsted

Ikke fredet

Løsfunn

Yngre
jernalder

61/1
Askjum

173934

Dyrkings spor

Ikke fredet

5 rydningsrøyser,
1 dyrkingsflate

Nyere tid

61/1
Askjum

Ikke fredet

1 vannkum

Nyere tid

61/1
Askjum

Fra ca. 1850
Snittet

173947
191436

Nedgravning

Ikke fredet

1 nedgravning

Nyere tid

71/1
Skuterud

191521

Veifar

Ikke fredet

1 kavlebro

Nyere tid

71/1
Skuterud

212127

Husmannsplass

Ikke fredet

3 nedgravninger

Nyere tid

61/1
Askjum

214004

Steingjerde

Ikke fredet

1 teingjerde, 1
voll

Nyere tid

61/1
Askjum

16

Flere fotgrøfter
tolket etter
geofysiske
undersøkelser
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215894

Veifar

Ikke fredet

1 hulvei

Nyere tid

61/1
Askjum

Hulvei tolket etter
geofysiske
undersøkelser

Tabell 3: Alle kulturminner registrert i forbindelse med E18-prosjektet i område 8 Askjum

Automatisk fredete kulturminner fra område 8

ID 70025 GRAVFELT FRA JERNALDER

Askeladden
Id 70025

Gård, gnr/bnr
61/1 Askjum

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
7 gravhauger, 3
gravrøyser, 18 røyser,
2 rydningsrøyser, 2
groper, 1 hulvei, 2
dyrkingsspor, 1 geil, 2
tufter

Datering
Jernalder og Id 70025-6:
Cal AD 1035-1215

Merknad
Tegning: 52
Funn: 1175, 1176, 1177,
1201, 1203, 1204, 1205

Lokalitetsbeskrivelse
På et område med beitemark ligger det et gravfelt med 9 sikre gravminner. Fire gravhauger
på toppen av beitet mot dyrket mark i sør var kjent fra før (id 70025-1 til id 70025-4). Disse er
også de mest synlige gravminnene. I 2014 ble det registrert flere gravhauger, gravrøyser og
flere røyser som kan være gravrøyser på beitet. Det ble også registrert en hulvei, tufter og
voller, samt teigfurer. Fra beitet og nordvestover mot gravfelt id94957 går det en geil.
Beitet heller ned mot nord og nordøst. I skråningen er det mye kampestein i marka, med flere
konsentrasjoner som synes som røyser. Det ligger flere mulige gravrøyser, på rekke på en
rygg mot nordøst i hellende terreng. Det er imidlertid noe uklart om noen av disse lengst mot
nord på beitet er rydningsrøyser eller gravrøyser. Noen av tuftene registrert lengst øst, kan
også være mulige røyser/gravrøyser. Det er mot kanten av dyrket mark i nord tydelige furer i
nord-nordvest sør-sørøst retning. Disse ligger med jevn avstand til hverandre og er tolket
som rester etter teigpløyning. Tilsvarende furer, men langt svakere, synes på LiDAR kart sør
for de tydelige furene. Det er også tufter i dette området. Lengst vekk er det en lang
kvadratisk opphøyning i terrenget med voller. Denne er datert til middelalder. Ut fra beitet går
det en geil i retning nordvest. På sørsiden av gravhaugene mot dyrket mark i sør, er det spor
etter en hulvei. I terrenget ble det oppdaget en forsenkning som først ble tolket som en
hulvei, men som viste seg å være et moderne vannrør. Kartfesting av denne er tatt med for å
unngå senere misforståelser.
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Under følger beskrivelse av tidligere registrerte gravhauger og nyregistrerte kulturminner på
beitet. Det er også registrert enkelte kulturminner på beitet som ikke er lagt inn i Askeladden,
mest på grunn av usikkerheten vedrørende hva de representerer. De beskrives imidlertid
her, men har ikke fått noe id-nummer.
Det gjøres oppmerksom på at det er en viss usikkerhet knyttet til om alle røysene er
gravrøyser. På grunn av nærheten til de sikre gravhaugene og gravrøysene lengst sør (id
(70025-1-4 og id 70025-29-31), er det sannsynlig at de andre også representerer
gravminner. På den annen side er det naturlig å tenke seg at de også kan være
rydningsrøyser ryddet fra området med teigfurer og området nedenfor som i dag er dyrket.
De fleste røysene er automatisk fredet, mens tuftene, en grop, rydningsrøysene, den
teigpløyde åkeren og geilen har uavklart vernestatus da det er usikkert hvilken alder de har.

Foto 3: Søndre del av gravfelt id 70025. Sett fra Skuterud mot nord.
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Kart 6: Enkeltminnene på gravfelt id 70025, merket med Askeladdens nummerering. Lokalitetene
vises uten sikringssone på 5 meter. Rosa området er bestemmelsesområder og vil komme i konflikt
med kulturminnene.
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Kart 7: LiDAR-kart over id 70025. Gravhaugene i sør og teigfurene i nord trer tydelig frem. Det er også
et område litt sør for de tydelige teigfurene med mindre tydelige furer i retning nordøst.

Id 70025-1 Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse fra Askeladden: 1. Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug.
Gressbevokst. Noe avflatet på toppen. Urørt? Diameter 10 m, høyde 1,5-2 m.
Kontrollregistrering 2014: Haugen er målt til 11 m i diameter og gravhaugens tilstand er
uendret.

20
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Foto 4: Gravhaug 70025-4 til venstre og gravhaug 70025-1 til høyre i bildet. Sett mot nord-nordvest.

Det ligger en liten helle på vestsiden av gravhaugen. Mål: 72 x 34 cm. Det er usikkert hva
denne hellen representerer.

Foto 5: Helle nordvest for gravhaug id 70025-1. Sett mot øst-sørøst.
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Id 70025-2 Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse fra Askeladden: 5 m Ø for 1: 2. Gravhaug, uklart markert,
gressbevokst. Urørt. D 6m, h 0,5-0,75m.
Kontrollregistrering 2014: Gravhaugen ligger rett ved en vanningsforsyning til dyrene på
beitet. Dette har ført til at det er tråkket gjentatte ganger over gravhaugen som har ført til
store ødeleggelser på gravhaugen. Vannforsyningen er i dag flyttet vekk fra lokaliteten.
Haugen er målt til 6 x 7 m.

Foto 6: Gravhaug 70025-2. Krøttersti rett over gravhaugen mot vannpost. Ødelagt av tråkket over
haugen og på østsiden av haugen. Sett mot sørvest.

Id 70025-3 Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse fra Askeladden: 3. Gravhaug, uklart markert. Krater i midten, d 2,53m, dybde 0,75m. Terrenget skråner her nedover mot Ø. Diameter 12 m, h 1,5-2 m.
Kontrollregistrering 2014: Gravhaugens tilstand er uendret. Haugen er tydelig markert mot
øst, vest og sør, noe uklart markert mot nord. Diameteren på gravhaugen er målt til 15 m.
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Foto 7: Maria Valum måler inn gravhaug id 70025-3, sett mot vest.

Id 70025-4 Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse fra Askeladden: Lengst i V og 4 m V for 1: 4. Gravhaug,
gressbevokst. Urørt. Diameter 5 m, h 0,75-1,5 m.
Kontrollregistrering 2014: Haugen er målt til 6 m i diameter og gravhaugens tilstand er
uendret.

Id 70025-5 Røys
Sannsynligvis ei gravrøys. Mål: ca. 7 x 7 m. Den ligger på samme høydedrag som
gravhaugene lengst sør på lokaliteten. Gravrøysa ligger helt ut på en brink i terrenget. Den er
mest synlig fra nordsiden, mens den går mer i ett med terrenget mot sør. Det er dumpet en
del bruddstein fra nyere tid rundt røysa.
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Foto 8: Gravrøys id 70025-5 med bruddstein til venstre i bildet, kampestein til høyre. Sett mot nordøst.

Id 70025-6 Voller/platå
Lengst vest på lokaliteten er det to parallelle voller som danner en rektangulær form på ca.
45 m lang N-S og 13,5 m bred Ø-V. På innsiden av vollene er det grøfter som markerer en
rektangulær, flat opphøyning i terrenget. Flaten kan være tidligere dyrket.
Det ble gravd et snitt gjennom den vestre grøften, vollen og litt av platået. Det ble funnet en
bit med leirklining fra massene i vollen, ca. 30 cm ned (F1201). Profilet i snittet mot sør viser
en fure i terrenget og tydelig matjordslag (30 cm tykt) i vollen mot øst og et tynnere lag med
matjord i platået mot øst. Det ble tatt en rekke prøver fra profilet. Jordlagene i grøfta er todelt;
med mørk, brungrå humøs masse med grus og noe kull over et lag med lysere, gråbrun siltig
masse som likner på matjordslaget, men er en nyanse lysere. Det ble tatt kullprøve fra begge
lagene i grøfta (F1203 og F1204). Kullprøve (F1203a) fra det nederste laget (lag 4), ca. 45
cm under overflaten, ble vedartsbestemt til furu og sendt til datering. 14C-dateringen ga 10351215 e.Kr., og viser til aktivitet i tidlig middelalder.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

70025-6 900±30BP
800CalAD

1000CalAD
Calibrated date

Figur 1: OxCal kalibreringskurve for 70025-6.
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Foto 9: Voller/platå id 70025-6. Rød linje er lagt på i grøftene. Rydningsrøys 70025-35 til høyre i bildet.
Sett mot sør.

Foto 10: Snitt av id 70025-6, med rydningsrøys id 70025-35? I bakgrunnen, sett mot nord.
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Figur 2: Profiltegning av snitt gjennom voll og grøft på id 70025-6.
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Foto 11: Snitt gjennom voll og grøft på id 70025-6, sett mot sør.

Id 70025-7 Røys
En mulig gravrøys. Mål: 8,5 m i diameter, ca. 0,7 m høy. Røysa er jordblandet med en mulig
plyndringssjakt i nord som er ca. 4 m lang.

Foto 12: Røys id 70025-7 med arkeolog Sara Langvik Berge i ytterkant av røysa, sett mot øst.
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Id 70025-8 Røys
Mulig gravrøys. Mål: ca. 8 x 9 m og meget lav. Uklart markert røys, det er vanskelig å forstå
formen og avgrensningen. Den ligger rett nord for røys 7.

Id 70025-9 Tuft
Tydelig og klart markert tuft. Mål: 11 m N-S, 12 m Ø-V. 0,5 m høy voll på øst-siden. Den
ligger rett nord for røys 8.

Id 70025-10 Gravrøys
En tydelig og klart markert gravrøys, som også er tydelig på LiDAR. Mål: 7 m i diameter, ca.
0,7 m høy.

Foto 13: Gravrøys id 70025-10, med arkeolog Sara Langvik Berge på røysa. Sett mot øst.

Id 70025-11 Gravrøys
Mulig gravrøys. Mål: ca. 7 m NV-SØ, og 5,8 m NØ-SV og meget lav. Vanskelig å avgrense
mot SV, kan hende den også er 7 m lang denne retningen.
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Foto 14: Gravrøys id 70025-11. Arkeolog Christine Boon står midt i røysa. Sett mot nordvest.

Id 70025-12 Tuft
Mål: 5,6 m N-S, 6,3 m Ø-V. Vestre voll er 2,5 m bred, muligens rast inn. Den er 25 cm høy i
vest og 30 cm høy i sørvest-hjørnet.

Foto 15: Tuft id 70025-12, sett mot øst.
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Id 70025-13 Røys
Mulig gravrøys. Mål: 8 m N-S, 8,4 Ø-V. Den er lav og uanselig.

Foto 16: Røys id 70025-13. Christine Boon står i utkanten av røysa.

Id 70025-14 Røys
Mulig gravrøys. Mål: 6 x 6 m. Den er lav og har en del synlige stein som ikke er dekket av
torv.

Foto 17: Røys id 70025-14. Christine Boon står i ytterkant av røysa. Sett mot øst.
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Id 70025-15 Røys
En rektangulær steinsetting som kan være en tuft eller gravrøys. Mål: 6 x 7,5 m. Den består
av til dels store stein, opptil 1,5 m, men de fleste er ca. 0,5 m store. Den ligger ca. 100 m sør
for skur og den ligger med fin utsikt mot Østensjøvannet i nord. Det er gravd et prøvestikk
nord i tufta og tatt en prøve derfra (F1175).

Foto 18: Røys id 70025-15, sett mot vest.

Id 70025-16 Røys
Mulig gravrøys eller tuft. Den består av forskjellig store rundkamp. Det står et dødt tre i
tuft/røysa. Den ligger ca. 5 m sør for tuft 15. Mål: 6,5 m (8,5 m) Ø-V x 7,5 m N-S.
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Foto 19: Røys id 70025-16. Sett mot nordvest.

Id 70225-17 Grop
Mål: 4 x 4,5 m. Grop med voller rundt. Den kan være en liten gravhaug med plyndringsgrop,
eventuelt et rotvelt. Prøvestikk i gropa gir ingen klare svar på hva gropa er. Prøvestikk i
gropa viser et lysere brunt lag på ca. 20 cm over lys gul leire.

Foto 20: Grop id 70025-17, sett mot øst.
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Id 70025-18 Røys
Mulig gravrøys eller tuft. Mål: 5 x 4,5 m. En steinsamling i nordenden av beitet. Større stein i
nord, 2 x 1 m og 1,2 x 0,6 m.

Foto 21: Røys id 70025-18, sett mot nord-nordøst.

Id 70025-19 Røys
Jorblandet røys, mulig gravrøys. Den har et svakt søkk i midten. Mål: ca. 8 m i diameter. Det
kan se ut som den er avgrenset av kantstein med 1,5-3 m mellomrom. Røysa virker oppbygd
i sør og sørøst. Det er en stor flat stein i nord. Det ser ut som den er markert med kantstein i
sør.

Foto 22: Røys id 70025-19, sett mot vest.
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Id 70025-20 Røys
Jordblandet røys på samme rygg som røysene id70025-19 – id70025-24. Mål: ca. 5 m i
diameter.
Det ble gravd en liten sjakt for hånd på norddelen av røysa. Det er funnet stein i nedre del av
sjakten mot nord, men ikke i haugen, som kan tyde på at disse er kantstein. Det er tatt en
kullprøve (F1177) 30 cm ned fra profilet lengst inn mot haugen i sør. Det kan være en
gravrøys.

Foto 23: Jordblandet røys id70025-20 (i midten av bildet), sett mot vest-sørvest.
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Foto 24: Sjakt på norddelen av røysa. Steinene kan være del av en fotkjede. Bildet er tatt mot sør.

Id 70025-21 Røys
Lav jordblandet røys mellom røys id70025-22 og røys id70025-20. Mål: 8 m NNV-SSØ, 6,5
m NØ-SV. Mulig gravrøys

Id 70025-22 Røys
Mål: 6,2 m NØ-SV, 8,5 m NV-SØ. Jordblandet røys. Den er noe diffus i formen, men er klart
avtegnet mot skråningen når man kommer nedenfra eller sitter på den store steinen SSØ for
haugen. Den kan være en gravrøys.
Det ble gravd en sjakt for hånd i nord og i sørdelen av røysa. I den søndre delen viste det at
det var en jordhaug. I den nordre sjakten kunne det observeres flere stein som viste at det
var en oppbygget røys. Den har vært oppbygget mot nord, slik at når man står nede og ser
mot sør, trer den frem på høyderyggen. Slik er det for de fleste røysene på samme
høyderygg.
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Foto 25: Røys id70025-22 markert med rød ring. Sett mot vest-sørvest.

Foto 26: Sjakt i henholdsvis søndre og nordre del av røys id 70024-22

Id 70025-23 Røys
Mindre rundrøys mellom røysene id 70025-25 og id70025-22. Mål: ca. 3,5 m i diameter. Den
kan være en gravrøys.
36
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Foto 27: Røys id 70025-23, sett mot vest.

Id 70025-24 Røys
Mindre jordblandet røys med mulig fotkjede rundt. Den ligger sør for røys id70025-24. Mål:
ca. 4 m i diameter, med mulig fotkjede 6,5 m N-S og 8 m Ø-V.

Foto 28: Røys id 70025-24, sett mot vest.

Id 70025-25 Gravrøys
Mål: 11 m Ø-V x 9 m N-S. Jordblandet røys, sannsynligvis en gravrøys. Det er noe uklar
avgrensning i sør. Den avtegner seg tydelig mot horisonten når man står i nordenden av
37

beitet og ser sørover. Det går et kutråkk rett over toppen på gravrøysa da det går et
strømgjerde her.

Foto 29: Gravrøys id 70025-25, sett mot øst.

Id 70025-26 Røys
En stor, noe utflytende røys med mulig uttak i sørvest. Består av store kampestein. Mål: 7 m
Ø-V, 9 m N-S.

Id 70025-27 Røys
Mulig jordblandet gravrøys rett nord for røys id70025-28. Røysa er mer markert i nord enn i
sør. Det er store kampestein nord i røysa. Mål: 5,5 m Ø-V, 4,3 m N-S.

Id 70025-28 Røys
Mulig gravrøys, en jordblandet røys på samme høyderygg som gravrøys id70025-25. Den er
litt mindre tydelig enn gravrøys id70025-25. Den er noe uklart avgrenset i sør. Det går et
kutråkk over røysa. Mål: 15 m Ø-V x 10,5 m N-S.

38

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Foto 30: Røys id70025-28. Sett mot øst.

Id 70025-29 Gravhaug
Gravhaug-jordblandet røys rett vest for id70025-3. Mål: 15,5 m N-S, 13,5 m Ø-V (7x7 m).
Den har en markert oppbygning i nord-delen som gjør den svært synlig når man står nord for
haugen og ser sørover.

Foto 31: Gravhaug id 70025-29, sett mot sør-sørøst.
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Id 70025-30 Gravhaug (R23)
Mål: 11 m Ø-V, 11,5 m N-S. Jordblandet røys. Den ligger rett øst for id 70025-3. Den er
mindre markant og ikke like tydelig i terrenget, men er tydelig på LiDAR-kart. På LiDAR-kart
manipulert av NIKU, trer fotgrøfter tydelig fram (Kristiansen et. al. 2015:43-45)

Foto 32: Gravhaug id 70025-30. Gravhaugen er markert med rød ring og ligger i forkant av den store
gravhaugen id 70025-3. Sett mot nordvest.

Id 70025-31 Gravhaug (R22)
Mål: 12 m i diameter. Jordblandet røys som ligger ytterst mot øst av fire gravhauger på
samme høydedrag, deriblant tidligere registrert gravhaug id70025-3. Den er sirkulær og
forholdsvis lav. Den er mest oppbygget på nord-siden. I NØ er det en stor stein, 2,5 x 2 m,
som ser ut som den har glidd 0,5 m nedover skråningen. Toppen av haugen har et markert,
lavere platå på 8 m Ø-V og 9 m N-S. Haugen er synlig fra både nord og sør mot horisonten.
Det ble avtorvet en liten sjakt på sørsiden av haugen. Her ble det funnet mulig kantstein. Den
er likhet med gravhaug id70025-30 godt synlig med fotgrøft på LiDAR-kart.
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Foto 33: Gravhaug id 70025-31. Den store steinen er til venstre i bildet. Skuterud skimtes bak i bildet.
Sett mot sør-sørøst.

Id 70025-32 Hulvei (R25)
På sørsiden av platået med gravhaug id70025-3 og gravhaug id70025-29 er det en hulvei.
Hulveien er ca. 23 m lang og ca. 1 m bred. Den er NV-SØ orientert, rett mot Skuterud.
Hulveien forsetter sannsynligvis østover i dyrket mark langs med åkerskillet på
Skuterudsiden. Den er synlig fra geofysiske undersøkelser og er gjenfunnet som id191522 i
sjakt ut på åkeren på Skuterud.

Foto 34: Hulvei 70025-32. Sett mot Skuterud i sørøst.
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Id 70025-33 Dyrkingsspor (Teigfurer)
En rekke med teigfurer lengst nord på beitet. Disse går i retning NNV-SSØ og ligger 6-7 m
fra hverandre. I alt er det observert 15 stykker og de er også godt synlige på LiDAR-kart. Det
er også på LiDAR-kart observert noen svakere furer lenger sør mellom tuft 70025-16 og
gravrøys 70025-14. Dette er i et område med færre stein enn området for øvrig og kan på
bakgrunn av teigfurene lenger nord også tolkes som teigfurer. Disse har en litt annen retning
enn de lenger nord og går i retning NNØ-SSV. De ble imidlertid ikke observert i felt.

Foto 35: Teigfurer id 70025-33, sett mot nord.

Id 70025-34 Geil
Fra beitet og vest-nordvestover over dyrket mark og videre over et nytt beite, går det en geil.
Geilen passerer gravrøysa på id94957 inne på det andre beitet og ender ved gårdsveien inn
til Askjum. Den er fremdeles i bruk og det er usikkert hvor gammel denne er. Det kan være at
den har den sammenheng med id94957 der det er registrert dyrkingsspor.
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Foto 36: Geilen sett mot gravfeltet id 70075 i øst

Foto 37: Vestre del av geilen inn på
sauebeitet. Sett mot nordvest

Id 70025-35 Rydningsrøys
Mål: Ca. 3 m i diameter. Oppbygd av store stein, ikke særlig overgrodd. Ligger vest for
grøfter/platå på id 70025-6.
Id 70025-36 Rydningsrøys
Mål: Ca. 2,2 x 1,2 m. Ligger vest for grøfter/platå på id 70025-6.

Id 70025-37 Grop (R26)
Grop med voll i nord. Mål: 5 x 3,5 m i
ytterkant, 1,3 x 0,7 m indre grop. Det ble
gravd et prøvestikk sentralt i gropa ut mot
voll. Det var mørk, fet jord fra toppen og
20 cm ned til stein. Mye kull i
prøvestikket. Det ble tatt en kullprøve fra
bunnen (F1176). Denne er ikke datert.
Foto 38: Prøvestikket i grop id 70025-37. Sett
mot vest.
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Id 70025-38 Røys
Mulig gravrøys. Den ligger 12 m nord for gravhaug id70025-2 og er ikke spesielt tydelig. Mål:
ca. 5 m i diameter, oppbygd mot nord, flatere i sør.

Foto 39: Sara Langvik Berge på røys id 70025-38. Sett mot sørvest.

Oppbygd platå
Oppbygd platå nord for de to vestligste haugene på beitet, ca. 12 m langt og ca. 4 m bredt.
Det kan være at det er et åkerhakk sørvest for platået.

Foto 40: Sara Langvik Berge på oppbygd platå, sett mot sørvest.
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Tolkning
Før vi startet registreringen av dette gravfeltet var det kjent fire gravhauger. Vi har nå etter
registreringen i forbindelse med dette prosjektet syv sikre gravhauger og to gravrøyser.
Gravhaugene ligger på platået nærmest åkeren på Skuterud i sør og er godt synlig på
LiDAR. Innenfor området finner vi også spor etter teigpløying og et platå hvor det
sannsynligvis også har vært dyrket. En kullprøve fra platået er datert til 1035-1215 e.Kr og
det kan være at vi her har spor etter dyrking fra middelalder. Det er usikkert hvilken tid den
teigpløyde flaten stammer fra, det kan være fra husmannsplassen Vollen, som det er referert
til, eller gården Ålerud som ble lagt øde etter svartedauden. Spor etter tufter tyder på at det
har stått hus her. De mange røysene kan være rydningsrøyser eller gravrøyser. Nærheten til
de sikre gravminnene er en indikasjon på at de er gravrøyser.
Lokaliteten er godt bevart ved at det sannsynligvis har vært brukt som beite over lengre tid.
Det er mye stein på lokaliteten og det kan ikke utelukkes fullstendig at det vi ser som røyser,
kan være naturlige ansamlinger med stein, men med riktig lysforhold og sett fra riktig vinkel,
trer de fleste fram som avgrensete røyser.
Geilen strekker seg helt bort til gravfelt id94957 fra jernalder der det også er spor etter
dyrking. Disse lokalitetene har sannsynligvis hatt tilknytning til hverandre.
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ID 94957 GRAVFELT FRA JERNALDER

Askeladden
Id 94957

Gård, gnr/bnr
61/1 Askjum

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
2 gravminner, 2
kokegropsfelt, 1 hulvei
1 dyrkingsflate, 8
rydningsrøyser

Datering
Jernalder/nyere tid.
Dyrkningslag fra ps 1:
Cal AD 425-595

Merknad
Funn: 1139, 1216, 1217,
1218.
Id94957-3-9 er frigitt

Lokalitetsbeskrivelse
I forbindelse med registrering utført av Akershus fylkeskommune i 2005 (Reitan 2005), ble
det registrert en gravhaug (94957-1), en gravrøys (94957-2) og flere kokegroper (94957-10
til 94957-15) i skogen og beiteområde øst for Holstadveien. I dyrket mark rett øst for
gårdsveien ned til Askjum gård ble det også registrert en del kokegroper (94957-3 til 949579). Kokegropene i skogen er gravd ut av Kulturhistorisk museum (Reitan og Simonsen 2010).
Det er stor sannsynlighet for at områdene med registrerte bosettingsspor (id94957-3-15) er
vesentlig større. Det ble i samband med registrering og utgravning bare avdekket det
området som ble berørt av tiltaket.
Gravminnene er i 2014 kontrollregistrert og gitt geometri.
Det ble i 2013/2015 påvist flere rydningsrøyser helt nord i skogen, tett inn på dyrket mark. En
dyp grøft går i skillet mellom skog og dyrket mark nord for skogen. Det ble prøvestukket i
området og det ble påvist tydelige dyrkingslag i prøvestikkene, spesielt sør i skogen. Det ble
tatt en kullprøve fra et prøvestikk rett øst for gravhaugen. Denne ble datert til
folkevandringstid. Rydningsrøysene ligger tett inn på dagens åker. Det er usikkert hvorvidt
disse tilhører denne åkeren eller den gamle dyrkningsflaten. Vi har på grunn av flere av
rydningsrøysenes karakter valgt å aldersbestemme disse til nyere tid. Innmålingsforholdene
var svært dårlig da rydningsrøysene ble målt inn. Av den grunn avviker formen på
geometrien i forhold til beskrivelsene.
Kulturminnene i skogen ligger i et svakt hellende terreng i voksen granskog. Området er
forholdsvis oversiktlig med lite undervegetasjon. Beitelandskapet er preget av en del stein,
men gravrøysen som ligger i dette landskapet er godt synlig når vegetasjonen er lav.
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Kart 8: Oversikt over lokalitetene vest på Askjum med id 94957, id 173936, id 173934 og id 173947.
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Id 94957-1 Gravhaug
Beskrivelse fra 2005: Beliggende ca. 40-50 m nord-nordvest for krysset mellom
Holstadveien/Riksvei 152. Haugen ligger inntil riksveiens veiskjæring. Gravhaugen ligger på
vestre ytterkant av samme flate hvor F2-F15 er funnet. Terrenget faller svakt mot vest
nedenfor en svakt markert brink her hvor gravhaugen er plassert.
Gravhaugen er regelmessig rund, ca. 15 m i diameter, inntil ca 1,5 m høy. Tydeligst sett fra
vest (nedenfra). Tydelig avgrensa også mot øst, men med noe slakere fall fra haugtoppen
mot øst enn mot vest. Øst for sentrum av haugen er det ei grunn, vid forsenkning (ca 30 cm
dyp) hvor det er fjerna noe masser, men dette er ikke noe typisk plyndringskrater.
Rundhaugen er bygd opp av jord og jevnt stor stein, hovedsakelig ca 30-40 cm i tverrmål.
Flest stein synlige i østre del av haugen. Haugen er bevokst med grantrær. Haugens
sørvestre side er forstyrra av Rv 152 og grøft langs veikanten.
Beskrivelse 2013: Gravhaugens tilstand er uendret.

Foto 41: Gravhaug id 94957-1. Tatt mot sørvest.

Id 94957-2 Gravrøys
Beskrivelse fra 2005: Rundaktig, lav røys, ca. 10 m i diameter. Noe utflytende og uskarp
avgrensing, men mest regelmessig i øst. Består av hovedsakelig grov rundkamp på 50-60
cm i tverrmål, men enkelte steiner er noe større, med tverrmål på inntil 1 m. Den lave røysa
har størst stein langs ytterkant i vest, sør og øst, men ikke sammenhengende nok til å danne
en kantkjede. Steinene ligger i ett nivå og ikke lag på lag.
Det står et stort bjørketre sentralt i røysa, ellers også bevokst med enkelte mindre løvtrær.
Røysa er plassert på det høyeste punktet på en lav forhøyning med fall mot nord, øst og
svakt fall mot vest. Dette ligger i nordre ytterkant av et beite som kalles Birkelunden, ved
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overgangen til dyrka mark (åker) på Askjum. Fra dette punktet er det vid utsikt mot øst og
nord, samt mot vest. I vest stenges imidlertid utsikten av granskog.
Beitet Birkelunden er ”aldri blitt rydda for stein”, ifølge Gunder Skiaker, gårdbruker på Askjum
gård. Det har heller ikke vært dyrka her. Steinene i røysa kan derfor neppe tolkes som ei
rydningsrøys, og det er sannsynlig at røysa har høy alder. Beliggenheten (høyeste punkt på
en lav forhøyning med vid utsikt), størrelsen på steinene og størrelsen på røysa gjør at ei
tolkning som gravrøys er den mest sannsynlige. Steinansamlinga er trolig en rest av en
opprinnelig større gravrøys, hvor deler av røysa kan ha blitt fjerna og tatt i bruk på gården
uten at det fins opplysninger om dette.
Beskrivelse 2014: Gravrøysens tilstand er uendret. En del av løvtrærne som sto på røysa i
2005 er i dag fjernet. Gravrøysas geometri er lagt inn i Askeladden.

Foto 42: Gravrøys id 94957-2. Tatt mot sørvest

Id 94957-3 til 94957-9 Kokegroper, stolpehull
I 2005 ble det i forbindelse med kabelgrøfting på Askjum funnet fem kokegroper (94957-3 til
94957-6 og 94957-9) og to stolpehull (94957-7, 8) i dyrket mark øst for gårdsveien til Askjum.
Kokegrop 94957-5 er C14 datert til 380-100 f.Kr., med konvensjonell radiokarbonalder
2170±50 BP (Reitan 2005).
Id 94957-10 til 94957-15 Kokegroper, nedgravninger
I 2005 ble det i forbindelse med kabelgrøfting på Askjum funnet fire kokegroper (94957-10 til
94987-13) og to nedgravninger (94957-14, 15) i skogen vest for gårdsveien til Askjum
(Reitan 2005). Anleggene ligger innenfor et område på 3 x 3 m og ble undersøkt av
Kulturhistorisk museum samme år (Reitan og Skogsfjord 2010). Under opprensning av
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kokegrop 94957-11 og 12 ble det funnet keramikkskår av eldre jernalderkarakter. Den ene
kokegropa ble datert til 170-55 f.Kr.
Id 94957-16 Hulveg
I skogen ble det funnet en hulveg nordvest for et lite høydedrag med berg. Den fortsetter
nordøstover mot dyrket mark der den smalner noe av og blir noe mer utydelig. Det er mulig
at den fortsetter over berget eller går langs med berg i retning sør-sørvest. Her er den knapt
synlig og kan markere skillet mellom to teiger, der en teig ligger noe høyere i terrenget mot
øst og en noe lavere i terrenget mot vest. Hulveien er ca. 25 m lang. På det bredeste er den
5,5 m fra toppvoll til toppvoll og 3 m bred i bunnen.

Foto 43: Hulvei id 97957-16, sett mot nordøst.

Id 94957-17 Rydningsrøys
Rydningsrøys med sirkulær form. Mål: 3 m x 3,3 m. Hodestore-40-50 cm store stein som
ligger godt ned i jorda. Røysa er definert og godt synlig, særlig fordi den ikke er overvokst av
vegetasjon. Ett lag stein. Ligger ca. 5 m fra dagens åker.
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Foto 44: Rydningsrøys id 94957-17 i forgrunnen, rydningsrøys id 94957-18 i bakgrunnen. Sett mot
sørøst.

Id 94957-18 Rydningsrøys
Mål: 2,5 m x 2,6 m. Sirkulær røys øst for rydningsrøys 94957-17 med ca. 30-50 cm store
stein. Godt synlig, ett lag med stein. Ligger ca. 5 m sør for dagens åker.

Id 94957-19 Rydningsrøys
Mål: 7,2 m NNV-SSØ og 3 m SV-NØ. Godt synlig røys vest for id 94957-17. Den er litt
avlang, nesten rektangulær. Ganske jevnstore, litt større enn hodestore stein. Ett lag med
stein. Står et stort grantre i røysa. Kan se ut som det er to lag med stein ved treet, men treets
røtter kan ha brutt opp stein.
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Foto 45: Rydningsrøys id 94957-19, sett mot nordvest.

Id 94957-20 Rydningsrøys
Mål: 7 x 4 m. Størst konsentrasjon med stein i midten med store kampestein (80-100 cm i
diameter med mindre stein mot vest (30-40 cm i diameter).

Foto 46: Rydningsrøys id 94957-20. Sett mot øst-nordøst.
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Id 94957-21 Rydningsrøys
Omtrent 2 m vest for id 94957-20 ligger det flere stein formet som en kvadrant. Mål: 2,5 x 3
m (konsentrert). For øvrig er det noe spredt stein rundt konsentrasjonen med stein. Ut fra
konsentrasjonen med stein strekker det seg stein mot vest, ca. 3 x 5 m.

Foto 47: Rydningsrøys id 94957-21. Sett mot vest.

Id 94957-22 Rydningsrøys
Avlang rydningsrøys med kampestein ca. 2 m sør for grøft. Mål: 7 x 2,5 m.
Id 94957-23 (R7) Rydningsrøys
Ca. 4 m sør-sørvest for id 94957-22 ligger det en lav, liten rydningsrøys godt ned i bakken.
Mål: 2,3 x 1,6 m.

Foto 48: Rydningsrøys id 94957-23. Sett mot sør-sørvest.
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Id 94957-24 (R8) Rydningsrøys
Omtrentlig 7 m sørørvest for rydningsrøys id 94957-19 er det en rydningsrøys godt ned i
bakken. Steinene er ca. 30-50 cm store. Rydningsrøysen er ca. 2 x 2 m.

Foto 49: Rydningsrøys id 94957-24. sett mot nord.

Id 94957-25 Dyrkingsflate
Nesten hele skogsområde har tidligere vært dyrket. Det ble til sammen gravd seks prøvestikk
hvorav fem hadde synlig dyrkingslag. Prøvestikk 1 ble gravd rett ved gravhaugen (id 949571). I prøvestikket var det synlig dyrkingslag og kull (F1139) herfra er vedartsbestemt til bjørk,
ask, eik og furu. Bitene med bjørk ble 14C-datert til 425-595 e.Kr.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ps194957 1540±30BP
CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date

Figur 3: OxCal kalibreringskurve av ps1på id 94957.

Det ligger spredte stein rundt ved prøvestikk 2-4. Her er det også flere rydningsrøyser
(beskrevet over). Området rundt ps1, ps5 og ps6 er derimot nesten fritt for stein og ser mer
ryddet ut. Her er det også tydeligere dyrkingslag. Terrenget knekker svakt mellom prøvestikk
5 og 6 som kan tyde på at det går en liten åkerrein her.

54

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Ps-nr
1

Beskrivelse
Ca. 40 cm fin mørkebrun sandjord
iblandet spredte kullbiter. Noen få stein
mot bunnen av laget (tydelig
dyrkingslag). Kullprøve (F1139)
40 cm fin lys grågul sand, noe stein

2

10 cm torv
20 cm brun, humøs sand, silt og noe
småstein (dyrkingslag). Kullprøve
(F1216). Gradvis overgang til
10 cm gråbrun mer siltig sand
5 cm grå kompakt leire

3

10 cm torv
20 cm brun, humøs sand og silt
(dyrkingslag). Kullprøve (F1217)
10 cm gråbrun siltig sand
5 cm kompakt, grå leire
Som ps 2 og 3, men med 30 cm
dyrkingslag
8 cm torv
32 cm mørk brun humusholdig sand m/
småstein (dyrkingslag). Kullprøve
(F1218).
5 cm rødbrun anriket sand med
småstein

4
5

6

Foto

Som ps 5.
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ID 173936 GRAVMINNE FRA JERNALDER
Askeladden
Id 173936

Gård, gnr/bnr
61/1 Askjum

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravrøys

Enkeltminne
1 gravrøys

Datering
Jernalder

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Rett vest for Holstadveien ved innkjøringen til Haugerudveien ligger det en jordblandet røys
inn mot tett barskog i vest. Beliggenheten i landskapet og nærheten til flere andre gravrøyser
tyder på at dette er en gravrøys. Haugerudveien er forholdsvis ny og på gammelt økokart
(CO040-5-4) var det skog der Haugerudveien går i dag.
Id173936 Gravrøys
Gravrøysa har synlige stein på toppen, men er ellers dekket av torv og gress. Den er mest
synlig markert mot skogen i vest. Den skrår svakt mot Haugerudveien i nord og er
tilsynelatende ødelagt mot veien som gir den en noe utydelig form her. I skogen inn mot
gravrøysa er det noen store spredte rundkamp.
Gravhaugen ble avtovet i en liten sjakt i sørdelen av haugen, på toppen, i sørkanten og
nederst mot vest-nordvest. På toppen var det jevnstore rundkamp på 20-30 cm. Tydelig
jordblandet. I sjakten mot sør var steinene av større dimensjon, ca 50 cm store. Omtrent 2 m
sør for haugen er det antydning til en fotkjede, men dette er noe usikkert. I vest-nordvestkanten av haugen er det en mulig fotkjede. Det ligger en rekke med stein, 30-40 cm store.
Haugen er trolig ødelagt av veien mot nord og nordøst.

Foto 50: Gravrøys id 173936. Sett mot sør.
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Foto 51: Gravrøys id 173936, sett mot sør-sørøst.

Foto 52: Avtorvet gravrøys på toppen og i sørdelen av gravrøysen. Sett mot sør.
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ID 191379 GRAVFELT FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191379

Gård, gnr/bnr
61/1 Askjum

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetning- og
aktivitetsområde

Enkeltminne
9 fotgrøfter, 7 mulige
graver, flere løsfunn.

Datering
Id 191379-1: Cal AD
905-920, 965-1025

Merknad
Fotgrøfter og mulige
gravminner er tolket etter
geofysiske undersøkelser
og testsjakting. Løsfunn
fra pløyelaget fra
åkervandring.
Funn: 214 Funn løsfunn:
233

Lokalitetsbeskrivelse
I dyrket mark, umiddelbart nord for gravfelt id 31555, har arkeologer ved NIKU tolket
anomalier fra geofysiske målinger til å være ni fotgrøfter (Kristiansen et al. 2015). Noen
svakere anomalier er tolket til å være syv mulig rester etter gravhauger. De synlige
gravhaugene på id 31555 rett sør, ligger forholdsvis tett og det er derfor ikke utenkelig at
tettheten av gravhauger på id 191376 har vært like høy.
Lokaliteten ligger på et platå, med svak helning mot nord. Den ligger flott til i terrenget med
vid utsikt i alle retninger, spesielt mot nord til Østensjøvannet. Det var før 2. verdenskrig skog
i dette området. Ifølge grunneier ble gravhaugene planert ut da området ble nydyrket etter
krigen.
På flyfoto tatt under Hurumprosjektet, er fotgrøfter fra de fjernete gravhaugene synlige i form
av vekstmerker formet som sirkler i åkeren nord for gravfelt id31555. Det ble i den
forbindelse gravd noen testsjakter over noen tuer i samme område. Det ble da funnet et
flintavslag, noen «sotflekker», en kokegrop og en grop med litt slagg, små benrester og litt
kull (Andersson 1990:13).
I 2014 ble det gravd fire sjakter i området for å teste ut om de geofysiske målingene kunne
være arkeologiske kulturminner. Undergrunnen består av sand. En av sjaktene ble gravd i et
område der det kunne være kokegroper sett ut i fra foreløpig tolkninger av de geofysiske
målingene. I sjakten var det ingen spor etter kokegroper. Derimot avdekket vi en grøft av
moderne karakter.
Det ble gravd to sjakter tvers over det som foreløpig var tolket av NIKU som en stor sirkulær
fotgrøft (id 191396-2). Vi unnlot å grave over den sentrale delen av graven for ikke å forstyrre
en eventuell sentralgrav. I hver av sjaktene så vi tydelig spor etter fotgrøften.
Det ble også sjaktet over en fotgrøft (id 191379-1) som ikke var like tydelig på georadar. I
sjakten fremsto fyllskiftet som veldig svakt.
Fotgrøftene som ble avdekket ved sjakting er beskrevet her. For øvrig er geometrien til alle
fotgrøftene som er tolket ved bruk av geofysiske målinger, lagt inn i Askeladden som
enkeltminner. De mulige gravminnene er ikke lagt inn i Askeladden, med unntak av 10-13 for
å begrunne lokalitetens utstrekning (se kart 9).
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I september 2014 og i mai 2015 ble det av arkeologene ved Akershus fylkeskommune utført
en usystematisk åkervanding nord for gravfelt id 31555. Det ble da funnet en del løsfunn som
perler og flint. Forholdene for åkervandring var gode, det var nylig harvet og det hadde
regnet lett.

Kart 9: Tolkninger av de geofysiske undersøkelsene. Fotgrøfter er påvist i sjaktene og sammenfaller
med geofysiske målinger. Skraverte sirkler er tolket som mulige graver etter svake anomalier fra
georadar.

Id 191379-1 Fotgrøft
Resultatene fra de geofysiske målingene var svært svake og i sjakten kunne man skjelne to
mørkere områder som samsvarer med de geofysiske observasjonene. Fyllmassen er av
mørk brun, humusholdig sand med kullbiter. I sjakten var det tydelige, dype pløyespor og
synlige traktorspor. Undergrunnen består av mørk brun sand med gruslommer. Langs
innsiden av den ene grøfta var det kull. Kullprøve ble tatt herfra (F214). Prøven er
vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og selje/vier/osp. Bitene med hassel ble 14C datert til
1050 +/-30 BP, 905-920 e.Kr og 965-1025 e.Kr.
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191379-1 1050±30BP
600CalAD

800CalAD

1000CalAD

1200CalAD

Calibrated date
Figur 4: OxCal kalibreringskurve for id 191379-1

På pløyelaget ble det funnet en fasettert glassperle mellom de to undersøkte fotgrøftene id
191379-1 og id 191379-2 (se i tabell og foto under åkervandring).

Foto 53: Fotgrøften (id 191379-1) vises som et svakt fyllskifte med kull bak målestokken. Sett mot
vest.
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Foto 54: Østre og vestre del av fotgrøften. Fotgrøftene er knapt synlige og er nesten helt fjernet.
Pløyespor diagonalt i sjakten. Sett mot sør

Id 191379-2 fotgrøft
I den vestre sjakten ble det observert et tydelig avgrenset fyllskifte som ble enda tydeligere
da undergrunnen tørket opp. Den består av utvasket humusholdig sand som holder på
fuktigheten. Fotgrøften er 2 m på det bredeste, 1,85 m på det smaleste. I den østre sjakten
er det et tilsvarende fyllskifte som i vest. Den er også 2 m bred. Fotgrøften har et ytre mål på
12,6 m, indre mål på 8,4 m. Matjordslaget er 40 cm tykt og det er pløyd dypt ned i fortgrøften.

Foto 55: Fotgrøft før det har tørket opp (id 191379-2). Sett mot vest.
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Foto 56: Fotgrøft etter opptørking. Med Sara Langvik Berge plassert der mulig sentralgrav ligger. Sett
mot Askjum gård i nord.

Løsfunn fra åkervandring F233
Det ble både våren 2014 og høsten 2015 utført en nokså usystematisk åkervandring i harvet
område på Askjum nord for gravfelt id 31555. Dette ble gjort både før og etter sjakting på
området som var undersøkt med geofysiske metoder. Det ble funnet gjenstander fra nyere
tid, men også perler og brent bein som kan knyttes til gravene på id 191379.
Det er funnet i alt fire perler i området. Perlene stammer sannsynligvis fra jernalder, eventuelt
yngre jernalder. Det er imidlertid vanskelig å datere perlene eksakt, men en av perlene ser ut
som er av bergkrystall, og slike finslipte perler kan være fra sen vikingtid (Myhre 2010). De
fasetterte perlene er sannsynligvis importerte perler.
Det er også funnet en flateretusjert hjerteformet pilspiss av flint samt noen få spredte
flintbiter. Slike pilspisser ble laget i slutten av yngre steinalder og bronsealder. Det er ikke
utenkelig at det kan ha vært bosetting i dette området allerede i yngre steinalder..

62

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Foto 57: Åkervandring på Askjum i september 2014. Tatt mot øst.

Funn

T yp e

1 fasettert perle

Q036T2 trolig mørk blå eller malvafa rget

1 halv fasettert perle

Q036T2 trolig mørk blå eller malvafarget

1 spissoval fasettert perle

Q035T trolig mørk blå eller malvafarget

1 hvit perle

Kvartsitt/bergkrystall

1 pilspiss av flint

Flateretusjert hjerteformet pilspiss med
konkav basis

8 brent bein
1 brent glassperle
1 brent og kuttet bein
1 børseflint
6 flint
Glasstav (id 214049)
2 keramikk
1 Keramikk

rødgods

2 klart glass
1 Smieperle
1 Mulig øksefragment
3 Krittpipefragmenter (ikke kartfestet)

Tabell 4: Oversikt over løsfunn fra åkervandring
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Kart 10: Funnspredningen fra åkervandringen. Kartet viser også hvor det ble funnet brent bein og tatt
kullprøve ved sjakting av grav 1.
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Foto 58: Noen av funnen fra åkervandringen: Øverst fra venstre: Brent glassperle, en hel og en halv
fassetert perle av type Q036T2 trolig mørk blå eller malvafarget (Callmer 1977), flateretusjert
hjerteformet pilspiss med konkav basis fra bronsealder, hvit perle i kvartsitt/bergkrystall, en fassetert
perle av type Q035T, trolig mørk blå eller malvafarget og en glasstav (lagt inn som løsfunn id 214049).
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ID 191434 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER OG
JERNALDER
Askeladden
Id 191434

Gård, gnr/bnr
61/1 Askjum

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetning- og
aktivitetsområde

Enkeltminne
22 kokegroper,
ardspor, tre
nedgravninger

Datering
A3069: Cal BC 63506295, 6265-6215

Merknad
Tegning: 53
Funn: 185-190, 193, 196200, 223, 224

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger med spredte kulturminner i et område med nordøstlig hellende terreng øst
og nordøst for gravfelt id70025 og nord for eiendomsskillet mellom Skuterud og Askjum. Det
er til sammen funnet 22 kokegroper, tre nedgravninger og ardspor. Funnene er fordelt på to
atskilte rygger i terrenget. Det ligger spredte kokegroper og en nedgravning på ryggen lengst
sør. Undergrunnen her er av siltig leire og noe småstein. Noe lavere i terrenget lenger nord
er det på en liten rygg, eller nærmest et platå, funnet en konsentrasjon av kokegroper samt
ardspor. På dette platået er undergrunnen av fin sand.
En nedgravning på toppen mot eiendomsskillet, id191434-1, ble snittet og det er funnet en
flintflekke i nedgravningen. Nedgravningen ligger ca. 115 moh. Kull fra snittet er datert til
nøstvetfasen i eldre steinalder. Kokegropene, ardsporene og den andre nedgravningen er
sannsynligvis fra jernalder. Lokaliteten er avgrenset av sjakter uten funn og av gammelt
bekkeleie i nordvest.
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Kart 11: Kart over funndistribusjonen på id 191434.
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Id 191434-1 Nedgravning
Beskrivelse i plan: Rektangulær, klart avgrenset, øst-vest orientert nedgravning. Den er
kuttet av to dreneringsgrøfter i øst. Fyll av brungrå leirholdig silt med spredte fragmenter av
kull. Noe oransjespettet som er tolket som markganger. Det er et skarpere fyllskifte innenfor i
vest, et område med mørkere farge enn ellers i nedgravningen, men samme leirholdig silt.
Mål: 220 cm lang og 70 cm bred.
Profil: Den ble snittet på langs mot nord (sørlig del av nedgravningen står igjen). Snittet
inneholdt samme fyllmasse som beskrevet i plan, noe utvasket i massen, men likevel klart
avgrenset mot undergrunnen. Den mørke flekken i vest er tydelig i profil. Nedgravningen var
mellom 15 og 27 cm dyp. Det ble funnet en smal flintflekke (1 cm bred) i den midtre delen av
den utgravde halvdelen. Flekken er brukket i distalenden.
Det ble tatt en kullprøve (F193) fra profilet (se tegning). Den er vedartsbestemt til bjørk og
14
C datert til 6350-6295 f.Kr. og 6265-6215 f.Kr. (tidlig nøstvet i eldre steinalder).
Nedgravningen ligger ca. 115 moh. og er ikke fra en strandbundet boplass i nøstvetperioden,
da slike er knyttet til høyder fra ca. 45-65 moh. Nedgravningen kan tolkes som en grav fra
nøstvetperioden i eldre steinalder, men dette er høyst spekulativt.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191434-1 7380±30BP
6600CalBC

6400CalBC

6200CalBC

Calibrated date
Figur 5: Oxcal kalibreringskurve av 191434-1

Foto 59: Flekke funnet i nedgravningen.
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Foto 60: Nedgravningens (id 191434-1) plassering i landskapet. Sett mot gravfelt id 70025 i vest.

Foto 61: Nedgravningen od 191434-1, sett mot sør.
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Foto 62: Snittet nedgravning id 191434-1. Sett mot sør.

Id 191434-2 Kokegrop
Forholdsvis sirkulær kokegrop. Mål:. F186 kullprøve fra plan.

Foto 63: kokegrop id 191434-2. Sett mot nord-nordvest.
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Id 191434-3 Kokegrop
Tilnærmet sirkulær kokegrop. Den er godt bevart med mye varmepåvirket stein i plan. Synlig
kullrand med brent leire enkelte steder i ytterkant. Fyll av gråbrun humøs leire. Mål: 180 x
200 cm. Kullprøve F187.

Foto 64: Kokegrop id 191434-3. sett mot nord-nordøst.

Id 191434-4 Kokegrop
Bunn av kokegrop, som uintensjonelt delvis ble snittet med gravemaskin under sjakting. Den
lå helt i sjaktekanten. Den besto stort sett av bare kull, med et par varmepåvirket stein. Mål:
80 x 70 cm. Kullprøve F185.

Foto 65: Kokegrop id 191434-4. Sett mot øst.
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Id 191434-5 Kokegrop
Sirkulær kokegrop, men kuttet i SSV av dreneringsgrøft. Det er en synlig kullrand rundt
kanten, med fyll av humusblandet leire. Det er godt med skjørbrent stein synlig på toppen..
Mål: 160 x 160 cm. Kullprøve F188.

Foto 66: Kokegrop id 191434-5. Sett mot nord

Id 191434-6 A3072 Kokegrop
Oval kokegrop. Kokegropen består av mest kull, kan være at det bare er bunnen igjen. Noe
skjørbrent stein er synlige i overflaten. Mål: 85 x 65 cm. Kullprøve F189.

Foto 67: Kokegrop id 191434-6. Sett mot øst.
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Id 191434-7 Kokegrop
Klart avgrenset rundoval kokegrop. Mye skjørbrent stein i overflaten. Sammenhengende
kullrand. Fyll av gråbrun humusholdig leire. Mål: 100 x 110 cm.

Id 191434-8 Kokegrop
Oval, klart avgrenset kokegrop. Fyll av gråbrun humusholdig leire. Noe varmepåvirket stein
synlig i overflaten. Kullrand. Mål: 150 x 110 cm.

Id 191434-9 Kokegrop
Rest av svært overpløyd kokegrop. Så vidt litt kull og en skjørbrent stein. Gråbrun sand mot
gul sand. Mål: Ca. 110 x 110 cm.

Foto 68: Rester etter kokegroper, bare så vidt litt kull igjen. Id 191434-9 – 191434-12. Sett mot
sørvest.

Id 191434-10 Kokegrop
Rest av svært overpløyd kokegrop. Så vidt litt kull. Gråbrun sand mot gul sand. Mål: 90 x 90
cm.
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Id 191434-11 Kokegrop
Rest av svært overpløyd kokegrop. Så vidt litt kull og to skjørbrent stein i gråbrun sand
avgrenset mot gul sand. Mål: 110 x 70 cm.
Id 191434-12 Kokegrop
Rest av svært overpløyd kokegrop. Så vidt litt kull i gråbrun sand avgrenset mot gul sand.
Mål: 70 x 90 cm.

Kart 12: Funndistribusjonen på 191434 lengst nord.
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Id 191434-13 Kokegrop
Sirkulær og svært godt avgrenset kokegrop. Det er mye kull og varmepåvirket stein i
overflaten av kokegropen. Sannsynligvis er det bunnen av kokegropen. Mål: 90 x 90 cm.
Kullprøve F196.

Foto 69: Oversikt over kokegropene id 191434-13 - 191434-22. Kokegrop id191434-22 nærmest i
bildet. Sett mot sørvest.
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Foto 70: De samme kokegropene id191434-13-id191434-22, men sett mot sør. Id191434-19 nærmest
i bildet.

Id 191434-14 Kokegrop
Kokegrop med antatt sirkulær form som overlapper kokegrop A3081. Det er mye synlig kull
og en god del varmepåvirket stein i toppen. Den er svært godt avgrenset mot gul sand. Mål:
80 x 80 cm.
Id 191434-15 Kokegrop
Svært godt avgrenset, sirkulær kokegrop mot gul sand. Det er noe kull og varmepåvirket
stein synlig i kokegropen sammen med noe gråbrun sand. Mål: 120 x 120 cm.
Id 191434-16 Kokegrop
En stor, sirkulær kokegrop med tydelig kullrand og en del varmepåvirket stein synlig i
overflaten. Fyll av kullspettet gråbrun sand. Den er svært godt avgrenset mot gul sand. Mål:
190 x 190 cm. Kullprøve F197.
Id 191434-17 Kokegrop
Stor, tilnærmet sirkulær kokegrop med tydelig kullrand og en god del varmepåvirket stein
synlig i overflaten. Fyll av gråbrun kullspettet sand (samme som A3082). Mål: 230 x 265 cm.
Kullprøve F198.
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Id 191434-18 A3084 Kokegrop
Oval kokegrop med kullrand og synlig varmepåvirket stein i overflaten. Fyll av gråbrun
kullspettet sand. Den er svært godt avgrenset mot gul sand. Mål: 90 x 120 cm.
Id 191434-19 Kokegrop
Tilnærmet sirkulær kokegrop med kullrand og synlig varmepåvirket stein i overflaten. Fyll av
gråbrun kullspettet sand. Det er litt brent sand i øst. Den er svært godt avgrenset mot gul
sand. Mål: 120 x 130 cm. Kullprøve F199.
Id 191434-20 Kokegrop
Kokegrop som overlapper kokegrop A3087. Det er lite igjen av kokegropen og den har en litt
uklar form, men er svært godt avgrenset mot gul sand. Det er varmepåvirket stein og noe kull
synlig i toppen. Mål: 100 x100 cm.
Id 191434-21 Kokegrop
Kokegrop som overlapper kokegrop A3086. Umulig å se hvilken som er gravd ned i hvilken.
Den har en noe uklar form, men er klart avgrenset mot gul sand. Det er en del kull og
varmepåvirket stein synlig i overflaten. Mål: 100 x150 cm.
Id 191434-22 Kokegrop
Sirkulær kokegrop med kullrand og en del varmepåvirket stein synlig i overflaten. Fyll av
gråbrun kullspettet sand. Den er klart avgrenset mot gul sand. Mål: 140 x 150 cm. Kullprøve
F200.
Id 191434-23 Ardspor
Område med kryssarding 12 m NØ for kokegrop A3088. Ardsporene ligger under et
dyrkingslag (mulig gammelt). Ardsporene strekker seg omtrent 5 m i sjakten. Noen av
sporene etter arding kan ha forsvunnet med maskinen under sjaktingen.
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Foto 71: Ardsporene id 191434-23 i forgrunnen. Lengst bak skimtes kokegropene. Sett mot sørvest.

Foto 72: Fra øverst til venstre: Nedgravning/stolpehull id191434-24, kokegrop id191434-25, kokegrop
is191434-26 og nedgravning/kokegrop id191434-27. Alle bildene er tatt mot sørvest.
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Id 191434-24 Nedgravning/stolpehull
En sirkulær nedgravning. Grå sirkel med beige sand. Mulig stolpehull. Mål: 110 x 110 cm.
Nedgravningen ligger rett sørvest for kokegropene 191434-9 – 191434-22.
Id 191434-25 Kokegrop
Siste rest av en kokegrop. Sirkulær form, men noe utflytende. Det er bare kull igjen. Mål: 120
x 120 cm. Kokegropen ligger ca. 17 m nordvest for ardsporene (id 191434-23).
Id 191434-26 Kokegrop
Siste rest av en kokegrop. Sirkulær form, men noe utflytende. Det er bare kull igjen. Mål: 150
x 150 cm. Kokegropen ligger ca. 17 m nordvest for ardsporene (id 191434-23).
Id 191434-27 Nedgravning/kokegrop
Nedgravning med stein. Steinene ser ikke skjørbrente ut, men det er en ufullstendig kullrand
rundt. Fyll av beige sandholdig leire. Mulig kokegrop? Mål: 110 x 120 cm.

ID 191399 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191399

Gård, gnr/bnr
71/1 Skuterud

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetning- og
aktivitetsområde

Enkeltminne
3 kokegroper, 1 (2)
ildsted, 2 kulturlag

Datering
191399-5: Cal AD 475485, 535-620.

Merknad
Funn: 211, 212, 219, 220,
225, 226, 227, 228, 229,
230, 232, 234, 235, 237,
238, 239,

Lokalitetsbeskrivelse
Funn av tre kokegroper og et ildsted på toppen og litt ned i skråningen i dyrket mark nordøst
for potetkjelleren og sørøst beitet med gravfelt id 70025. Undergrunnen på toppen består av
morene der ildstedet ligger. Undergrunnen går over i fin gul sand nedover i skråningen der
de tre kokegropene ligger. Det ble funnet to kulturlag, hvorav i det ene kulturlaget ble funnet
flint og et ildsted. Ildstedet (191399-5) er datert til folkevandringstid/tidlig merovingertid.

Det er en potetkjeller på en åkerholme på en brink i terrenget litt høyere opp i skråningen et
lite stykke sørvest for lokaliteten. Det var usikkert om potetkjelleren var anlagt i en gravhaug.
Denne ble undersøkt med maskin ved at det ble gravd en sjakt inn i haugens vestre del. Det
ble klart at haugen ikke var en gravhaug.
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Foto 73: Sjaktet område på Skuterud med lokalitet id 191399. Sett mot vest.

Kart 13: Automatisk fredet kulturminne id 191399 (uten 5 meter sikringssone) med enkeltminner og id
191396 (ikke fredet).
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Id191399-1 Kokegrop (A4121)
Sirkulær kokegrop med små skjørbrente steiner og mye kull. Den er klart avgrenset mot lys
gul sand. Bildet viser også kokegrop id191399-2. Mål: 120x120 cm. Det er tatt kullprøve fra
overflaten (F211).

Foto 74: Kokegrop id191399-1 og 2 (nærmest). Sett mot SV.

Id191399-2 Kokegrop (A4122)
Sirkulær kokegrop med små skjørbrente steiner og mye kull. Den er klart avgrenset mot lys
gul sand. Den ligger rett øst for kokegrop 191399-1. Mål: 50 x 60 cm. Det er tatt kullprøve fra
overflaten (F212).

Id191399-3 (A4129)
Utpløyd kokegrop, tilnærmet sirkulær form. Avgrenset mot gul sand. Få skjørbrente stein, en
del kull med rester av matjord. Mål: ca. 80 x 80 cm. Det er tatt kullprøve fra overflaten
(F237).
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Foto 75: Kokegrop A4129, med Skuterud i bakgrunnen. Sett mot SØ.

Det ble funnet en mulig slipeplate av sandstein nordvestre del av sjakt 4115 (F238), ca. 2 m
nordvest for id 191399-3 (A4129) og to biter brent leire i vestre del av samme sjakt (F225).

Foto 76: Slipeplate F238.

Id191399-4 Ildsted (A4127)
Ildstedet er ovalt i formen med skjørbrent stein og kullbiter. Det er avgrenset mot
morenemasser som er i øst og i norddelen av sjakten, for øvrig var massene vest for
ildstedet og sør i sjakten av sand. Mål: 100 x 70 cm. Det er tatt kullprøve fra overflaten
(F230).
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Foto 77: Ildsted id191399-4, sett mot sør.

Id191399-5 Kulturlag med ildsted (A47126)
Kulturlaget synes som mørkt lag over gul sand. Det ble funnet 5 stykker flint (Funn: 219, 220,
227-229) i kulturlaget og i gul sand. Ved rensing ble det også funnet et mulig ildsted.
Ildstedet ligger i gul sand, kulturlaget er umiddelbart øst og sør for ildstedet. Kulturlaget
dekker sjaktens bredde på 3,5 m og er ca. 13 m langt. Ildstedet er 100x110 m stort.

Foto 78: Kulturlaget med ildsted til venstre foran. Sett mot øst.
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Foto 79: Ildsted på id191399-5, sett mot nord.

Kullprøve er tatt fra overflaten av ildstedet (F226). Kullprøven er vedartsbestemt til bjørk og
er C14 datert til 475-485 e.Kr. og 535-620 e.Kr.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191399-5 1500±30BP
100CalAD 200CalAD 300CalAD 400CalAD 500CalAD 600CalAD 700CalAD 800CalAD
Calibrated date
Figur 6: Oxcal kalibreringskurve 191399-5

Id191366-6 Kulturlag (A4128)
Mørkt lag med gammel tegl (F232), muligens fra middelalder. Det er en klar kullinse i sørprofil, 50 cm under markoverflate og en svak kullinse 70 cm under markoverflaten. Kullprøve
ble tatt ut fra begge disse linsene (F234 og F235). Kulturlaget er ca. 13 m langt og fyller
sjaktens bredde på 3,3 m. Det ble funnet litt slagg (F239) i sjaktekanten ved kulturlaget.
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Foto 80: Kulturlaget A4128, sett mot vest.

Foto 81: Profil med kullinse nederst på fyllskiftet. Sett mot sør.
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ID191516 KOKEGROPFELT FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191516

Gård, gnr/bnr
71/1 Skuterud

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetning- og
aktivitetsområde

Enkeltminne
5 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 246-249

Lokalitetsbeskrivelse
Det er funnet seks kokegroper ved sjakting i dyrket mark på platået på Skuterud.
Kokegropene ligger i svakt NNØ-hellende skråning, ca. 10 meter NNV for potetkjeller.
Lokaliteten ligger rett før laveste punkt på platået før terrenget heller nokså bratt mot øst. I
samme sjakt, nedenfor kokegropene, er det spor etter myrdannelse/svart humøs jord og en
del vannansamling. Kokegropene ligger i sandholdig leire med småstein. Lokaliteten ligger
50 m sør for gravfelt id70025 på Askjum og ca. 125 m øst for gravfelt id31555 på Skuterud.
Lokaliteten er 76 m2 stor.
Det ble ikke sjaktet på platået på Skuterud da veien i denne delen av traseen skal gå i
tunnel. Kokegroplokaliteten er derfor ikke avgrenset mot vest, men det er lite trolig at det er
noen særlig flere kokegroper lenger vest. Georadarundersøkelsene viser dreneringsgrøfter
på kryss og tvers på platået vest for kokegropene (Kristiansen et.al. 2015). Dette tyder på at
området er dårlig drenert fra naturens side og at området derfor ikke har vært ideelt for
bosetting.

Foto 82: Lokalitet id 191516, med kokegropene id 191516-1 til id 191516-6. Sett mot nordøst.

86

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Kart 14: Kokegropene på id 191516. Kokegropene er nummerert med opprinnelig anleggsnummer.

Beskrivelse av kokegropene:
ID/type
191516-1
Kokegrop
191516-2
Kokegrop

Mål
ca. 90 x 90 cm

Beskrivelse
Kokegrop, sirkulær, men noe rufsete i formen.

160 x 120 cm

191516-3
Kokegrop

60 x 60 cm

191516-4
Kokegrop

90 x 100 cm.

191516-5
Kokegrop

90 x 80 cm.

191516-6
Kokegrop

75 x 60 cm.

Oval-sirkulær kokegrop med kullspetter, mest i nord. Fyll av
gråbrun leirholdig sand mot lysere brun leirholdig sand. Mest
skjørbrent stein mot NNØ, noen få mot sør. Det er tatt
kullprøve fra overflaten av kokegropen (F246).
Tilnærmet sirkulær, noe utydelig avgrenset, kull mot vest.
Ingen tydelige skjørbrente stein. Fyll av gråbrun leirholdig sand
mot lysere brun leirholdig sand. Det er tatt kullprøve fra
overflaten av kokegropen (F247).
Sirkulær kokegrop. Noe matjord ligger igjen på toppen. Tydelig
skjørbrente stein, kull. Fyll av gråbrun leirholdig sand og
avgrenset mot siltig sand og leire i vest og mot grus og leire i
nord og øst.
Oval kokegrop, uklar avgrensning mot NNØ. Mye kull i SV. Fyll
av gråbrun leirholdig sand mot lysere brun leirholdig sand. Det
er tatt kullprøve fra overflaten av kokegropen (F248)
Oval, nesten rektangulær kokegrop. Fyll av gråbrun leirholdig
sand mot lysere brun leirholdig sand. Mye kull i kokegropen, og
bare to synlige skjørbrente steiner. Det er tatt kullprøve fra
overflaten av kokegropen (F249).
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ID 191522 VEIFAR FRA FØRREFORMATORISK TID
Askeladden
Id 191522

Gård, gnr/bnr
71/1 Skuterud

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Veifar

Enkeltminne
1 hulvei

Datering
Jernalder

Merknad
Tegning: 50
Funn: 191

Lokalitetsbeskrivelse
Det er påvist en del av en hulvei i vest-sørvest retning i en sjakt. Flere hulveiløp er tolket ved
hjelp av georadar i samme retning i dyrket mark i østvendt skråning på Skuterud inn mot
eiendomsskillet mot Askjum i nord.
Id 191522-1 Hulvei
Sannsynligvis et veifar som avtegner seg i vestre del av sjakta som en langsgående grøft
som følger sjakta et stykke før det skrår inn i sjakta i sørøst. Den har mørkere masse sidene
– kullspettet mørk grå leire, mens det i midten er løsere siltig, grå masse med rustrøde
spetter ned i en utfylling. Det kan være at det er omdannet humuslag som har fylt veifaret,
Den er avgrenset mot gul tørrskorpeleire. Den ble snittet omtrent midt på. Mål: 170 cm bred,
40 cm dyp. Kullprøve (F191) er tatt fra snittet veifar, men den er ikke datert.

Foto 83: Hulvei id 191522-1 Hulveien synes som et mørkere fyllskifte. Sett mot vest (img_5664)
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Foto 84: Snittet hulvei med maskin. Sett mot vest-sørvest.

Georadar viser spor etter flere veifar i samme område. Det ene hulveiløpet tolket fra
georadar faller sammen med hulveien avdekket ved sjakting. Det er også spor etter samme
veifar fra georadar lenger vest som kurver inn mot gravfelt id 70025, der vi kan spore
hulveien (id 70025-32) i terrenget på gravfeltet.
Veifar som går langs med eller gjennom gravfelt kan ha høy alder, men det det er noe
usikkerhet knyttet til om dette veifaret er førreformatorisk. Helge Skuterud fra Skuterud gård
kunne fortelle i oktober 2014 at det hadde gått et veifar over gravfelt ID70025 (Id 70025-32,
som fremdeles er synlig på sørsiden av storhaugen) og ned langs gårdsgrensen mellom
Askjum og Skuterud før veifaret delte seg og gikk til Ski og Ås. Det kan være dette vi har
funnet restene etter i sjakta. Det kan også være gårdsvei til husmannsplassen Vollen som
han husket hadde ligget ved nedgravningene med mye «nyere» avfall på Askjum (id
212127).
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Kart 15: Veifar id 191522, tolket fra georadar (markert med lysgrønt) og funnet i sjakt (rødt).
Automatisk fredete kulturminner vises uten sikringssone på 5 meter.
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ID 191396 OVNSLOKALITET FRA MIDDELALDER
Askeladden
Id 191396

Gård, gnr/bnr
Skuterud, 71/1

Kulturminnetype
Ovnslokalitet

Enkeltminne
Esse

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Cal AD 1155-1255

Merknad
Kokegropen er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 54
Funn: 215, 216
Kart: 13

Lokalitetsbeskrivelse
I den østvendte skråningen i dyrket mark ned mot Skuterud, ca. 95 m øst for potetkjeller og
97 m nordvest for det nordvestre hjørnet på våningshuset på Skuterud, ble det funnet en
nedgravning som er tolket som en esse. Den virket forstyrret og for å avklare funksjon og
vernestatus, ble den snittet. Kart med lokaliteten ligger under kapittel id 191399.
Id 191396 Esse (A4123)
Beskrivelse i plan: Essen synes i plan som en sirkulær nedgravning med mørkere masse
mot lysere masse. Kan være rest av en esse. Det ble funnet biter av mulig ovnsforing og
glødeskall.

Foto 85: Esse id 191396, sett mot nord.

Beskrivelse av profil: Flat bunn.

91

Foto 86: Profil av id 191396, sett mot nord.

Kull fra profilet er vedartsbestemt til furu og bjørk. Prøven med pinus ble datert til 850 +/- 30
BP, kalibrert til 1155-1255 e.Kr..

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191396 850±30BP
800CalAD 900CalAD 1000CalAD 1100CalAD 1200CalAD 1300CalAD 1400CalAD
Calibrated date
Figur 7: OxCal kalibreringskurve for id 191396.
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Ikke fredete kulturminner fra område 8

ID 215891 FUNNSTED MED FUNN FRA YNGRE JERNALDER
Askeladden
Id 215891

Gård, gnr/bnr
Askjum 61/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Funnsted

Enkeltminne
1 glasstav

Datering
Yngre jernalder

Merknad
Funn: 340

Funn av glasstav på toppen av pløyelag i dyrket mark på Askjum, vest for gravfelt id 70025
og øst for gravfelt id 191379. Glasstaven ble funnet ved åkervandring. Den er
sekundærbrent, har trolig hvite glasstråder og kan stamme fra yngre jernalder. Det er bilde
av den under id191379 (foto 59).

ID 173934 DYRKINGSSPOR FRA NYERE TID
Askeladden
Id 173934

Gård, gnr/bnr
Askjum 61/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Enkeltminne
5 rydningsrøyser, i
teigpløyd åker

Datering
Etterreformatorisk

Merknad
Tegning: 55
Funn: 1043, 1044, 1048,
1056

Lokalitetsbeskrivelse
I et skogholt vest for Holstadveien (Fv 152) og sør for Haugerudveien, er det påvist
dyrkingsspor fra nyere tid. Området er forholdsvis flatt og tett med plantede grantrær.
Rydningsrøysene bærer preg av å ikke være så veldig gamle, med relativt store kampestein
og lite overgrodd. Sør for rydningsrøysene synes spor etter en teigpløyd åker i form av
teigfurer, noen mer synlige enn andre. En kullprøve fra et profil gjennom en teigfure ga
datering til førromersk jernalder. Det er imidlertid usikkert hva denne dateringen
representerer. Lokaliteten er vurdert som en kulturminnelokalitet fra nyere tid.
Rydningsrøysenes bærer preg av å ikke være særlig gamle. De består av store stein som i
liten grad er dekket av vegetasjon og ligger ikke mye ned i bakken.
Kart 7 viser funnspredningen på lokaliteten.

Id 173934-1 Teigpløyd åker
Synlige furer parallelt, med 4 m mellomrom. Tre furer er godt synlige, spesielt lengst mot
Holstadveien i øst. Furene går skrått 325 grader mot veien (Fv152). Synligheten forsvinner
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noe mot nord, men dukker opp igjen. Det er tett granskog og noe omrotet, slik at furene er
noe vanskelig å følge.

Foto 87: To parallelle teigfurer, sett mot nordøst.

Det bel gravd et snitt i en teigfure og teigtoppene mot SSØ i sørlig ende av teigfurene nær
Fv152. Profilet viser dyrkningslag som brun sand på 30 cm i teigtoppene over rødbrun
anriket sand. I furen er det noe mørkere humus i kullholdig, trolig brent rot. Det ble tatt ut to
kullprøver, kullprøve 1 og 2 (se tegning). Kullprøve 1 (F1048) ble vedartsbestemt til alm, furu
og bjørk. Det var også i prøven forkullet frø. Bitene med bjørk ble datert til 415-385 f.Kr..

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173934-1 2350±30BP
1000CalBC

800CalBC

600CalBC
Calibrated date

Figur 8: OxCal kalibreringskurve for 173934-1.
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400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD
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Figur 9: Profiltegning av teigfure med voller på begge sider, id 173934-1.
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Foto 88: Snitt i en teigfure på id 173934-1, sett mot sør-sørøst.

Id 173934-2 Rydningsrøys
Samling godt synlige rundstein av stor størrelse. Steinene ligger som ett lag i tett
blandingsskog. Steinene ligger med noe avstand til hverandre. Mellom 30-50 cm i diameter
store stein, hvorav én stein er 80 cm stor. Ingen tydelig form på røysa. Den ligger i flatt
terreng, noe nærmere grusveien i vest, enn Fv152. Trolig nyere tids kulturminne. Størrelse:
2,9 m x1,5 m.

Id 173934-3 Rydningsrøys
Store stein, ca. 60 cm i diameter. Røysa er 4,4 m x 3,3 m og 0,3 m høy. Noen mindre og
noen større stein. En stor stein i nord. Sannsynligvis ett lag stein. Røysa har rund form, er
godt synlig og er delvis dekket av torv. Hovedsakelig tett med grantrær, noen bjørketrær og
andre løvtrær. Råtten stubbe på røysa i vest, bjørketre på røysa i øst. Røysa ligger SØ (140
grader) for piknikbenk.

96

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Foto 89: Rydningsrøys id 173934-3, sett mot sør-sørvest.

Id 173934-4 Rydningsrøys
Rett øst for piknikbenk. Avlang røys bestående av store stein, opptil 1 m i diameter. Røysa er
4 m x 2,5 m og er 0,5 m høy. Ett lag med stein. Godt synlig. Rundstein og noen kampestein.

Foto 90: Rydningsrøys id 173934-4. I bakgrunnen sitter Christine Boon på piknikbenken midt i den
tette skogen. Sett mot sørvest.
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Id 173934-5 Rydningsrøys
Liten røys. 6 synlige stein av varierende størrelse, hvorav minste er 40 cm og største er 70
cm i diameter. Noe er dekket av mose. Ligger ca. 10 m vest for Fv152. Ujevn form. Lav. Mål:
2x1,7 m.
Det ligger 4 store rundkamp SV for røysa og to store rundkamp N for røysa. Generelt ligger
det rundkamp i området mot Fv152, dvs. flere ryddet stein. Noe av dette kan komme fra
grøfting siden det er en del grøfter i området, mens andre kan stamme fra eventuelt rydding
av området til dyrking. Det meste av steinene ligger sør for en rett, smalt strekke uten trær
som går skrått på SØ-NV (125 grader) på Fv152.

Id 173934-6 Rydningsrøys
Enkelte av steinene er godt dekket av torv. Noen få hodestore, ellers større rundkamp.
Sannsynligvis ett lag med stein. 2,75 m x 3,8 m. Nesten sirkulær form, med en stein liggende
litt i utkant.

ID 173947 VANNKUM FRA NYERE TID
Askeladden
Id 173947

Gård, gnr/bnr
Askjum 61/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Brønn/kilde/vannpos
t

Enkeltminne
Vannkum

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Omkoblingsbrønn fra ca. 1850 (i følge lokal informant) øst for Fv152. Bygd opp av rød
murstein, sirkulær, med synlige rør og kran i bunn. Skogen her ble plantet i 1955.

Foto 91: Vannkoblingsbrønn, sett mot sør.
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ID 191436 BOSETNING OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA NYERE TID
Askeladden
Id 191436

Gård, gnr/bnr
Skuterud 71/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Nedgravning

Datering
C14: Cal AD 1645-1685,
1735-1805, 1930-post
1950

Merknad
Nedgravningen er snittet
og dokumentert av AFK.
Tegning: 51, 63
Funn: 205, 244, 245

Lokalitetsbeskrivelse
Anlegget ligger på kanten før skråningen ned mot Skuterud. Den ble snittet for å avgjøre
nedgravningens funksjon.

Foto 92: Nedgravning id 191436-1, sett mot Skuterud i øst.

Id 191436-1 (A4120) Nedgravning
Sirkulær nedgravning. Rødbrent kant. Mål: 125 x 60 cm. 60 cm dyp. Den ble snittet under
registrering, da det var usikkert hva nedgravningen representerte. Den kan ha vært en
produksjonsgrop. Det ble funnet brent leire i nedgravningen (f244). Kullprøve fra profilet er
vedartsbestemt av Helge Høeg til gran. Denne prøven er 14C datert til 1645-1685 e.Kr.,
1735-1805 e.Kr og 1930-etter 1950 (Betanr. 405157).
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191436 210±30BP
1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD
Calibrated date

Figur 10: OxCal kalibreringskurve for id 191436

Foto 93: Nedgravning id 191436, sett mot nord.

Foto 94: Snittet nedgravning id 191436, sett mot nord.
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1800CalAD

2000CalAD
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Figur 11: Profiltegning av nedgravning id 191436.

ID 191521 VEGANLEGG FRA NYERE TID
Askeladden
Id 191521

Gård, gnr/bnr
Skuterud 71/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Veganlegg

Enkeltminne
Kavlebru

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 192

Lokalitetsbeskrivelse
På flate rett etter østvendt skråning i dyrket mark på Skuterud ble det funnet rester etter en
kavlebru i en sjakt. På flyfoto og flybåren laserskanning ser vi at det har gått et bekkefar
akkurat der kavlebruen er anlagt. Den ligger 81 m rett nord for det nordøstre hjørnet av låven
på Skuterud.
Id 191521-1 Kavlebru (A4118)
En planke på tvers av sjakta og brente kvister og greiner 80 cm under dagens overflate.
Matjordtykkelse 60 cm på dette stedet. Kavlebroen kan være fra en forgrening av veifaret id
191522 opp mot Skuterudgården.
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Foto 95: Kavlebru id 191521-1, sett mot nord.

ID 212127 HUSMANNSPLASS FRA NYERE TID
Askeladden
Id 212127

Gård, gnr/bnr
Askjum 61/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
3 Nedgravninger

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 322-325

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger i dyrket mark på et lite platå rett nord for eiendomsskillet mellom Skuterud
og Askjum og vest for gravfelt id 70025. Eiendomsskillet er skogbevokst. Lokaliteten består
av tre nedgravninger med funn av steingods og krittpipe. Dette tyder på at det kan stamme
fra en husmannsplass, muligens Vollen som er omtalt i Ås bygdebok (Vik 1972: 375, 398) og
vises på historiske kart. Helge Skuterud på Skuterud gård husker at husmannsplassen
Vollen skal ha ligget ved nedgravningene.
Nedgravningene har ikke Askeladdens enkeltminneid, men er i stedet nummerert med
nummer brukt i felt.
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Foto 96: Nedgravningene på husmannsplassen id 212127, sett mot sør-sørvest.

A3095 Nedgravning
Nedgravning med brent bein, kull og brent leire. . I overflaten synes den som et mørk grått
fyllskifte med kullspetter i lysere grå leire med litt silt. Den ble snittet. Det ble da funnet
fragmenter av en krittpipe og steingods. Stammer sannsynligvis fra en husmannsplass. Mål:
130 x 140 cm. 9 cm dyp

Foto 97: Snitt av nedgravning A3095.
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A3096 Nedgravning
Rett vest for nedgravning A3095 er det en liten nedgravning på 20 x 20 cm. Samme type
fyllskifte som A3095.

A3097 Nedgravning
Samme som A3095 og A3096. Mål: 40 x 60 cm.

ID 214004 STEINGJERDE FRA NYERE TID
Askeladden
Id 214004

Gård, gnr/bnr
Askjum 61/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Gjerde/innhegning

Enkeltminne
Steinstreng og voll

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Det går et steingjerde og en voll helt øst på beitet som ligger øst for Holstadveien og
gårdsveien ned til tunet på Askjum. Vest for beitet er det voksen skog. Steinstrengen/gjerdet
går øst-vest helt i kanten sør på beitet mot dyrket mark i sør. Den fortsetter som en voll
nordover i kanten av beitet. Vollen ender mot øst-vestgående geil (id 70025-34) i nord. Både
steinstrengen og vollen kan ha fungert som et gjerde for å holde dyr inne på beitet. I dag går
det et strømgjerde rundt. Beiteområdet består av nokså mye stein og er forholdsvis vått. Det
er usikkert hvorvidt steingjerdet og vollen er fra nyere tid eller er førreformatorisk.

Id 214004-1 Steinstreng
Steinstrengen består av stein med varierende størrelse. Den er synlig fra øst og strekker seg
langs hele beitet mot vest. Steinstrengen varierer i bredde 1-2 m bredt, og i mengde stein.
Enkelte steder er det lagt på stein i nyere tid. Steingjerdet er veldig overgrodd av gress
enkelte steder.
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Foto 98: Mest synlige del av steingjerdet. Mer stein her enn ellers i steingjerdet. Sett mot sør.

Id214004-2 Voll
Vollen strekker seg fra hjørnet i sør og nordover til geilen. Den er jord og steinblandet. Det
ser ut som det går en grøft gjennom vollen. Den nordre delen er mer synlig pga. nylig beiting.
Vollen er ca. 3 m bred og ca. 1. m høy.

Foto 99: Den nordre delen av vollen. Sett mot nord.
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ID 215894 VEGANLEGG FRA NYERE TID
Askeladden
Id 215894

Gård, gnr/bnr
Askjum 61/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Veganlegg

Enkeltminne
Veifar

Datering
Nyere tid

Merknad
Påvist ved georadar av
NIKU

Vest for gravfelt id 70025 er det med georadar påvist av NIKU en mulig arkeologisk struktur
under pløyelaget (Kristiansen et. al 2015: 41). Strukturen har tilnærmet lineær form og måler
ca. 1,7-1,8 m i bredden. Den strekker seg 64 m i retning nord-sør og ser ut til å fortsette
videre utenfor grensen for hvor de geofysiske målingene er foretatt. Formen og dens
geofysiske egenskaper kan på flere måter sammenliknes med hulveien (id191522) på
Skuterud. Dens beliggenhet i det hellende landskapet ved gravfelt id 70025 tyder på at den
representerer en hulveg eller en annen type veifar. På LiDAR-dataene kan det også
observeres en forlengelse av hulveien over geilen på id 70025 (Kristiansen et. al. 2015:44).
Den ble sannsynligvis oversett ved overflateregistreringen av geilen. Veifaret krysser geilen
og med all sannsynlighet er veifaret yngre enn geilen og er dermed datert til nyere tid.
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Område 9: Haugerud
Områdebeskrivelse
Haugerud ligger i et område bestående av dyrket mark samt tunene til Haugerud gårdene.
Det fortsetter fra Askjum i øst på samme platå, men stiger noe opp mot tunet på Haugerud.
Fra tunet knekker terrenget og heller ned mot en bekk og E18 i nordøst. Den gamle
jernbanelinja gikk et lite stykke nord for tunet på Haugerud. Deler av denne ble gjenfunnet i
sjaktene. Ny E18 skal gå i tunnel under den sørøstre delen av Haugerud.

Foto 100: Nordre del av Haugerud, tatt mot sør.

Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 9: Haugerud. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
60. Haugerud. Udt. hau`erú. -- Haugarud RB. 120. Hogeryth
DN. II 659, 1472 Huggerrudt St. 5. Hougerødt 1578. 1593. Hougerudt 1600.1/1. Hougerud 1723. Haugaruð, af haugr m., se Indl. S. 53.
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Kart 16: Oversikt over kulturminnene i område 9 Haugerud
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Kart 17: Eldre ØK-kart over dagens kart. ØK-kartet viser traseen for den gamle jernbanelinja i dyrket
mark på Haugerud.
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Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Det er ikke tidligere levert inn funn fra område 9 Haugerud til Kulturhistorisk museum i Oslo

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 3
Det var fra før kjent to automatisk fredete kulturminner på område 9 Haugerud, et gravminne,
id31543 og en kokegroplokalitet, id156563. Kokegroplokaliteten ligger vest for jernbanelinjen,
et godt stykke unna E18 traseen.
Id.nr.

K u l t u r m i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

31543

Gravminne

Automatisk
fredet

1 gravhaug

Jernalder

60/1
Haugerud

Kontrollregistrert
i 2014

156563

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

10
kokegroper

Jernalder

60/1
Haugerud

Tabell 5: Kjente kulturminner innenfor område 9 Haugerud

KONTROLLREGISTRERING AV ID 31543 GRAVHAUG
Opprinnelig beskrivelse i Askeladden: Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Ligger
høyt og fritt på et jorde. Bevokst med gress og busker og blomster. Stein i dagen i toppen av
haugen. Store kampestein sees i haugens N-S-retning. Noen av disse kan ha kommet til
nylig. Haugen synes urørt. D 14m, h 1m.
Tillegg ngs 1996: Ved klargjøring til digitalisering går THH-7 inn i denne. Den har ingen klar
overgang mot den naturlige haugen den ligger oppå. Formasjonen må derfor ansees som et
enhetlig fornminne. Haugen ligger lett synlig og dominerende i landskapet med vid utsikt mot
bygdelaget i N, V og SV: Røysa er ca. 33m N-S, 24m Ø-V og 1,8m høy. Reg av Tom H.
Haraldsen 1989 Thh fornminne nr. 0214 0094.
Gravhaugen ble kontrollregistrert forsommeren 2014. Geometrien på haugen var feil i
Askeladden og ny geometri er lagt til. Da den ble registrert i 1996, ble hele formasjonen som
gravhaugen ligger på tatt med som ett kulturminne. Ved kontrollregistreringen derimot så
man en mer klar markering. LiDAR- data viser også en klarere markering av selve haugen og
geometrien av haugen er basert på disse observasjonene. Haugen har fått målene 20x18 m.
Tilstanden på haugen er uendret.
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Foto 101: Gravhaug id 31543 i midten av bildet, sett mot sør

Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist syv tidligere ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor område 9
Haugerud. Det ble påvist ett funnsted med et bryne fra førreformatorisk tid. Funnstedet er
ikke fredet.

Id.nr.

K u l t u r m i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

191358

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 steinpakning,
1 nedgravning,
1 kulturlag, 1
kokegrop, 2
dyrkingslag, 1
koksteinsrøys/
rydningsrøys

Jernalder

60/1
Haugerud

191359

Dyrkingsspor

Automatisk
fredet

2
rydningsrøyser,
1 dyrkingslag

Bronsealder

60/1
Haugerud

191513

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

3 kokegroper

Jernalder

60/1
Haugerud

191514

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

3 kokegroper/
ildsteder

Jernalder

60/1
Haugerud

212275

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

3 kokegroper

Jernalder

60/1
Haugerud

212276

Dyrkingsspor

Automatisk
fredet

1 dyrkingslag

Førreformatorisk

60/1
Haugerud

214048

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 nedgravning

Bronsealderjernalder

60/1
Haugerud

214049

Funnsted

Ikke fredet

1 bryne

Førreformatorisk

60/1
Haugerud

Merknad

Tabell 6: Kulturminner registrert i forbindelse med E18-prosjektet i område 9 Haugerud
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Automatisk fredete kulturminner fra område 9

ID 191358 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191358

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetning- og
aktivitetsområde

Enkeltminne
1 steinkonstruksjon, 1
nedgravning, 1
kulturlag, 1 kokegrop,
1 koksteinsrøys, 2
dyrkingsflater

Datering
Jernalder, C14: 1913585 (koksteinsrøys) cal AD
260-280, 325-420

Merknad
Tegning: 56
Funn: 136,137, 138, 139,
154, 155, 156, 157

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger i bratt, skrånende terreng mot nord, nordøst for tunet på Haugerud vestre.
Det er utsikt mot E18 i nord. Dagens jernbanelinje går i vest. Sporet til den gamle
Østfoldbanen gikk på flaten nedenfor skråningen. Id191538-1 til id 191358-4 er funnet i
samme sjakt, mens id 191438-5 og id 191438-6 er funnet i sjakten 9,5 m lenger vest.
Lokaliteten er avgrenset av sjakter uten funn i vest og øst.

Kart 18: Lokalitetene id 191358 og id 191359 på Haugerud.
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Foto 102: Oversikt over sjakt 4038 med enkeltminnene A4098-A4101. Tatt mot nord.

Id 191358-1 (A4101) Steinpakning/Steinkonstruksjon
En steinpakning som strekker seg over hele sjaktens bredde på 7,5 m (sjakten ble utvidet
her). Steinpakningen er 10 m lang, men mye av den er gravd bort. Den synes godt i sjaktens
vestprofil og strekker seg muligens videre vestover, helt til neste sjakt i vest der det er påvist
en røys, id191358-5 (A2018). Det ble tatt to kullprøver, en i bunnen (F138), ca. 1 m dypt og
en 60 cm under overflaten (F139). Det er et påfylt leirlag over steinpakningen på 30-40 cm.
Leirlaget kan være jordsig, men det kan også være påførte masser for jevne ut åkeren. Det
er forholdsvis bratt terreng her.
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Foto 103: Steinpakning /konstruksjon 191538-1 (A4101), sett mot vest.

Figur 12: Profiltegning av sjaktas vestre profil med steinpakning id 191538-1 (tegning 56)

Id 191538-2 (A4098) Nedgravning
Fyllskifte med skjørbrent stein og kullflekker i brunt leirlag. Ellers består undergrunnen av
morenesand. Fyllskiftet ligger under og delvis i steinpakningen (id 191538-1).
Beskrivelse i plan: Noe uklart avgrenset fyllskifte, ca. 70 cm stor, oval form. Det kan være en
del av steinpakningen over.
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Beskrivelse profil: Fyllskiftet består av brun leire med noe stein og kullbiter. Klart avgrenset
mot sand. Den er 30 cm dyp. Det er tatt en kullprøve (F137) fra bunn av fyllskiftet i vestre
profil.

Foto 104: Nedgravning id 191538-2 i plan og sør- og vest profil. Tatt mot henholdsvis øst og vest.

Figur 13: Profiltegning av fyllskiftet id 191358-2.

Id 191358-3 (A4099) Kulturlag
Et mørkt lag med kull og skjørbrent stein under og helt i enden av steinpakningen (id1915381). Kulturlaget er forholdsvis smalt, 1,2 m bredt.
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Foto 105: Kulturlag id 191538-3 (A4099), tatt mot sør-sørvest.

Id 191358-4 (A4100) Kokegrop
Oval kokegrop, 2 x 1,6 m. Det er tatt en kullprøve fra overflaten av kokegropen (F136).

Foto 106: Kokegrop id 191538-4 (A4099). Tatt mot sørvest.
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Id 191358-5 (A2018) Rydningsrøys
Rydningsrøys som ligger i og over dyrkingslag id 191538-6. Røysa består av noen få store
stein (40-50 cm) og veldig mange små stein (<10-20 cm). Noen av disse ser skjørbrente ut,
men de fleste ser ikke slik ut. Røysa er ca. 50-60 cm høy, 6,5 m lang og 4,5 m bred
(tilsvarende sjaktens bredde). Det er tatt ut to kullprøver, F154 fra sjakteprofilet og F155 fra
bunnen av røysa. Kullprøve F155 ble vedartsbestemt til bjørk og furu. Bitene av bjørk er 14C
datert til 1680 +/-30 BP, kalibrert til 260-280 e.Kr. og 325-420 e.Kr.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191358-5 1680±30BP
200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
Figur 14: OxCal kalibreringskurve for 191358-5.

Foto 107: Bildet viser røysa som en forhøyning i sjakten med dyrkningsflatene A2017 og A2019
henholdsvis sør- og nord for røysa. En del av røysa er gravd vekk i sør. Tatt mot nordvest.
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Foto 108: Oversikt over hvor kullprøvene F154-F155 er tatt. Tatt mot nordvest.

Id 191358-6 (A2017) Dyrkingsflate
Dyrkingslag som ligger sør for og fortsetter inn i røys id 191538-5. Laget fremstår som mettet
med mye kull. Dyrkingslaget ligger under et lag med påført siltig leire på ca. 50 cm. Over
leiren er det matjord på 40 cm. Kullprøve er tatt fra laget i sjakteprofil (F156).
Id 191258-7 (A2019) Dyrkingsflate
I profilet på sjakten syntes et dyrkingslag på ca. 20-30 cm rett under dagens matjord på 40
cm. Dyrkingslaget er lys grå sand med småstein og kullspetter i bunnen over mer rødlig
sand. Ca. 6 m langt. Kullprøve tatt fra laget i sjakteprofil (F157). Bit av brent leire ble funnet i
kullprøven.
Tolkning
Lokaliteten består av strukturer tolket som kokegrop, kulturlag og nedgravning og
rydningsrøyser. Laget under den ene røysa er datert til romertid og er tolket som rester etter
et dyrkingslag. Lokaliteten ligger i hellende terreng og det er derfor en viss sannsynlighet for
at dyrkingsflaten og røysene er et resultat av forflytting av masser, enten av naturlig jordsig,
eller er intensjonelt flyttet. Strukturene er noe uklart avgrenset og ligger delvis i det gamle
dyrkingslaget. Det kan være at de er rester fra det gamle dyrkingslaget.
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ID 191359 DYRKINGSSPOR FRA BRONSEALDER
Askeladden
Id 191359

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Enkeltminne
To rydningsrøyser, en
dyrkingsflate

Datering
C14: 191359-3: Cal BC
1885-1730, 1715-1690

Merknad
Tegning: 56
Funn: 140

Lokalitetsbeskrivelse
Det er funnet to rydningsrøyser og en dyrkingsflate (dyrkingslag) i dyrket mark nord for tunet
på Haugerud vestre. Lokaliteten ligger i hellende terreng rett nord for id 191358. Lokaliteten
er avgrenset av funntomme sjakter i vest og øst. Lokaliteten ligger i hellende terreng og det
er en viss mulighet for at dyrkingsflaten og steinene er et resultat av jordsig.

Foto 109: Rydningsrøys id 191359-2 nærmest, rydningsrøys id 191359-1 lengst bort. Tatt mot sør.

Id 191359-1 (A4102) Rydningsrøys
Rydningsrøys i gammelt dyrkningslag, ca. 6 m N-S og ca. 2 m Ø-V. Røysa er ikke skikkelig
renset fram og målene er derfor noe omtrentlig.
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Foto 110: Rydningsrøys id 191359-1 noe renset fram. Tatt mot nord.

Id 191359-2 (A4103) Rydningsrøys
Rydningsrøys i gammelt dyrkningslag, ca. 4 x 3 m. Røysa er ikke skikkelig renset fram og
målene er derfor noe omtrentlig.

Id 191359-3 (A4104) Dyrkingsflate
To lag med gammel dyrking under ca. 30 cm matjordslag. Dyrkingslag rett under
matjordslaget er ca. 40 cm tykt over et eldre dyrkingslag på ca. 10-12 cm. Dette er noe mer
grålig enn laget over. Rydningsrøysene beskrevet over ligger i dyrkingslagene.
Dyrkingslagene er 16 m langt og strekker går over hele sjaktens bredde på ca. 4 m. Det ble
tatt en kullprøve fra det nederste dyrkingslaget (F140). Denne er vedartsbestem til bjørk,
rogn og furu. Bitene med bjørk er 14C datert til 3470 +/-30 BP, kalibrert til 1885-1730 f.Kr. og
1715-1690 f.Kr. Siden det er en viss mulighet for at massene er fra jordsig, er det noe
usikkerhet knyttet til hva det er vi har datert her.
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191359-3 3470±30BP
2400CalBC

2200CalBC

2000CalBC

1800CalBC

1600CalBC

1400CalBC

Calibrated date
Figur 15: OxCal kalibreringskurve for id 191359-3.

Foto 111: Bildet av tegnet del av profilet til dyrkningsflate id 191359-3. Tatt mot vest.

Figur 16: Profiltegning av dyrkingslag 191359-3 (tegning 56).
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ID 191513 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191513

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
3 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 97-99

Lokalitetsbeskrivelse
Funn av tre kokegroper i dyrket mark 11 m sør og 23 m vest for Haugerudveien. Østre og
vestre Haugerud ligger på en høyde rett på nordsiden av veien. Terrenget heller mot sør.
Undergrunnen er av sand og grus med noe leire. Et stykke lenger sør er det skog.
Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter i øst og i vest.

Kart 19: Lokalitetene id 19151, id 191514, id 214048 og funnsted id 214049.
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Foto 112: Lokalitet id 191513. Bildet er tatt fra Haugerudveien mot sørøst. Eiendom til Askjum i
skogen. Haugerudveien forsetter videre på østsiden av dyrket mark.

191513-1 (A2005) kokegrop
Rektangulær kokegrop i grusholdig sand. Noen få skjørbrente stein. Kull i hele strukturen.
Kullprøve tatt fra overflaten (F99). Det ble funnet en liten bit rødgods i matjorda rett over
kokegropen. Mål: 60 x 75 cm.
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Foto 113: Bilde av kokegrop id 191513-1 (A2005) med den sørlige delen av Haugerud inn mot
Haugerudveien. Sett mot sør.

191513-2 (A2007) Kokegrop
Sirkulær kokegrop med en del skjørbrent stein og kull i overflaten. Kullprøve er tatt fra
overflaten av kokegropen (F97). Mål: 80 x 80 cm.

Foto 114: Kokegrop 191513-2 (A2007), sett mot vest.
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191513 -3 (A2008) Kokegrop
Sirkulær kokegrop med mye skjørbrent stein og noe kull. Det ligger noe matjord igjen på
toppen av kokegropen. Kullprøve fra overflaten (F98). Mål: 200 x 200 cm.

Foto 115: Kokegrop id 191513-3 (A2008), sett mot vest.

ID 191514 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191514

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
3 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 102, 103, 104, 159

Lokalitetsbeskrivelse
På samme åker som id 191513, men lenger sørvest ble det funnet tre kokegroper.
Kokegropene ligger i en nord-nordøstvendt liten skråning ned fra en liten morenerygg i den
vestre delen av åkeren. Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter.
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Foto 116: Kokegropene på id 191514. Kokegropene synes som relativt svake fyllskifter på bildet. Sett
mot tunet på Haugerud vestre i nord.

Beskrivelse av enkeltminnene på id 191514:
ID
191514-1
(A2013)
194514-2
(A2014)

Type
Kokegrop

Mål
90 x 100 cm

Kokegrop

90 x 120 cm

191514-3
(A2015)

Kokegrop

75 x 100 (160)
cm
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Beskrivelse
Tilnærmet oval kokegrop, litt diffus avgrensning. Få
skjørbrente stein, spredt kull.
Kullholdig, noe matjordsblandet svakt rektangulær
formet kokegrop i sand og grusholdig undergrunn.
Noen få skjørbrente steiner. Kullprøve tatt fra
overflaten (F103). Også funn av sintret materiale
(F159).
Kullholdig, noe matjordblandet, svakt rektangulær
kokegrop, bortsett fra at det stikker ut en «tarm»
mot SØ. Noen få skjørbrente steiner. Kullprøve fra
overflaten (F104).
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ID 212275 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 212275

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
3 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 141-143

Lokalitetsbeskrivelse
På en høyde i dyrket mark nedenfor tunet på Haugerud vestre i sørøst, er det funnet tre
spredte kokegroper. Den gamle jernbanelinjen som det ble funnet spor etter i sjaktene, har
gått ca. 100 m nord for lokaliteten. Utsikt mot dagens jernbanelinje i vest og E18 i nord.
Lokaliteten ligger ca. 22 m øst-nordøst for en åkerholme med ryddet stein.

Kart 20: Lokalitetene id 212275 og id 212276.
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ID/type
212275-1
(A2020)
Kokegrop

Mål
70 x
110
cm

212275-2
(A2021)
Kokegrop

70 x
100
cm

212275-3
(A1043)
Kokegrop

90 x
100
cm

128

Beskrivelse
Oval kokegrop med
humusholdig
leirblandet sand
iblandet kullbiter
med ufullstendig
kullrand og enkelte
synlige skjørbrente
stein synlig i
overflaten. Kan
være godt bevart,
siden kullet kun er
synlig rundt.
Kullprøve fra
overflaten (F142).
Oval kokegrop med
ufullstendig
kullrand. Brungrå,
humusholdig,
kullspettet sand
med enkelte
varmepåvirket stein
synlig i overflaten.
Kokegropen er
kuttet i nord og sør
av
dreneringsgrøfter,
den ene steinfylt.
Varmepåvirket stein
og kull er dratt ned i
dreneringsgrøftene.
Kan ha blitt rufsete
av skadene.
Kullprøve fra
overflaten (F143)
Tilnærmet sirkulær
kokegrop, kull i øst
og skjørbrent stein i
toppen. Svakt
fyllskifte i S, V og N.
Mulig godt bevart.
Kullprøve fra
overflaten (F141).
Bildet er tatt mot
vest.
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ID 212276 DYRKINGSSPOR FRA FØRREFORMATORISK TID
Askeladden
Id 212276

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Enkeltminne
Dyrkingsflate

Datering
Førreformatorisk

Merknad
Funn: 145

Lokalitetsbeskrivelse
Dyrkingsflate funnet i sjakt i dyrket mark i vestvendt skråning vest for tunet på Haugerud
vestre. Den er tolket som førreformatorisk på grunn av nærheten til lokaliteten med
kokegroper lenger nord.

Id 212276 (A2022) Dyrkingsflate
Dyrkingslag bestående av mellombrun, humusholdig sand med småstein. Dyrkingslaget er 9
cm tykt under 30 cm med mørkere brun matjord. Det strekker seg over 9 m i sjakten.
Jordprøve tatt fra laget i profil, funn av kull i jordprøven (F145).

Foto 117: Dyrkingslag id 212276 vist i sjakteprofil. Bildet er tatt mot nord.
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ID 214048 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA MIDDELALDER
Askeladden
Id 214048

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetning/aktivitetso
mråde

Enkeltminne
Nedgravning, mulig
stolpehull

Datering
Bronsealder-jernalder

Merknad
Funn: 133, 158

Lokalitetsbeskrivelse
Det ble funnet en nedgravning med biter av keramikk i dyrket mark omtrent 12 m sør for
Haugerudveien, sør for Haugerud østre. Terrenget heller svakt mot sør.
Id 214048-1 Nedgravning/stolpehull
Svært utydelig avgrenset nedgravning i hardpakket siltig leire. Den er noe humusholdig og
massene fremstår som litt løsere leire mot hardpakket leire rundt. Det er spredte kullbiter i
nedgravningen og noen spredte småstein i ytterkant av strukturen. Mål: ca. 50 x 50 cm. Funn
av udekorert, grovmagret keramikk i toppen av nedgravningen, sannsynligvis fra jernalder
(F133, F158).

Foto 118: Nedgravningen synes som et litt mørkere fyllskifte mot grå leire rundt. Grøft i nord. Tatt mot
nord.
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Foto 119: Keramikken funnet på nedgravning id 214048-1.

Ikke fredete kulturminner fra område 9

ID 214049 FUNNSTED
Askeladden
Id 214049

Gård, gnr/bnr
Haugerud vestre, 60/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Funnsted

Enkeltminne
Løsfunn av bryne

Datering
Uviss alder

Merknad
F134

Lokalitetsbeskrivelse
Omtrent 25 m sør-sørøst for nedgravningen med keramikk (id 214048), ble det funnet et
bryne i overgangen mellom matjord og undergrunn i sjakt.
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Foto 120: Bryne F134, id 214049
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